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III. Kormányrendeletek

A Kormány 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. és 41. pontjában,
a 45.  § (1)  bekezdés 74.  pontja tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (1a)  bekezdésében és 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

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. alcíme 
a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § Az  e  rendelet alkalmazási körébe tartozó támogatások felhasználása rendjének részletszabályait 
az 1. melléklet szerinti egységes működési kézikönyv határozza meg.”

2. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 18a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„18a. kitöltőprogram: a  www.szechenyi2020.hu honlapon elérhető E-ügyintézés 2014–2020 funkciónak 
a támogatási kérelmek kitöltését és beadását támogató felülete,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 19a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„19a. konzorciumvezető: a konzorciumnak a tagjai által a konzorciumot létesítő szerződésben a többi tag harmadik 
személyekkel szembeni képviseletére feljogosított tagja,”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 32a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„32a. pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás: olyan támogatási forma, amelyben a  végső 
kedvezményezett pénzügyi terméket vesz igénybe és egyidejűleg vissza nem térítendő támogatásban is részesül,”

 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„34. pénzügyi közvetítő: olyan szervezet, amelyre az alapok alapját végrehajtó szervezet a végrehajtási feladatok egy 
részét bízta az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38.  cikk (5)  bekezdésében meghatározottak 
szerint,”

 (5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1a) bekezdése a következő 2a. ponttal egészül ki:
(Az EMVA és ETHA végrehajtása során e rendelet alkalmazásában)
„2a. illetékes hatóság: a 2007. évi XVII. törvény 9. § c) pontja szerinti hatóság,”

3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 11. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium pénzügyi feladatai keretében)
„6. megküldi az igazoló hatóság részére az irányító hatóságok által összeállított és egyezetett, az 1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 112.  cikke szerinti pénzügyi adatokat legkésőbb az  ott meghatározott határidőket 
megelőző 14 naptári nappal.”

4. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Alapok igazoló hatósága)
„c) az irányító hatóság által az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter útján megküldött pénzügyi 
adatok alapján összeállítja az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 112.  cikkében meghatározott 
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kimutatásokat, és továbbítja az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 74. cikke szerinti elektronikus 
adatcsere rendszeren keresztül az Európai Bizottság részére,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Alapok igazoló hatósága)
„e) a  monitoring és információs rendszerben pénzügyi nyilvántartást vezet, amelynek keretében nyilvántartja 
az  Alapokból származó támogatás részben vagy egészben történő törlése következtében visszafizetendő, 
visszafizetett, visszavont, valamint a behajthatatlan összegeket,”

5. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakpolitikai felelősöket a 2. mellékletben foglalt táblázat F oszlopa határozza meg.”

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 12. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„12. Az irányító hatóság, a közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet feladatai”

7. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az irányító hatóság)
„26. biztosítja az  igazoló hatóság részére a központosított számviteli nyilvántartás vezetéséhez az  igazoló hatóság 
által készített elszámolások és kimutatások, valamint az  egységes informatikai rendszerben rögzített adatok 
megfelelőségének, hitelességének alátámasztása érdekében bekért bizonylatok és dokumentumok (kivéve 
fizetésiszámla-kivonatok) rendelkezésre bocsátását,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. §-a a következő 30. ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság)
„30. megküldi az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére az 1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 112.  cikke szerinti pénzügyi adatokat legkésőbb az  ott meghatározott határidőket 
megelőző 21 nappal.”

8. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  irányító hatóság biztosítja, hogy a  programot érintő audit jelentésben megfogalmazott korrekciók 
kapcsán az  igazoló hatóság által kért adatok, alátámasztó dokumentumok és bizonylatok a kérésnek megfelelően 
megküldésre kerüljenek az igazoló hatóság részére.”

9. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/D. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni a  tárgyévben meghirdetendő felhívások 
tekintetében)
„a) a felhívás címét – pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén ennek tényére történő 
utalással – és célját,”

10. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/H. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[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 – pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén ennek tényére 
történő utalással – és célját,”

11. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 45. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  felhívás az  irányító hatóság vezetője által jóváhagyott tartalommal hirdethető meg. Az  irányító hatóság 
felelőssége a  felhívás e  rendelet és a  vonatkozó uniós jogi aktusok rendelkezéseivel való összhangjának 
megteremtése.”

12. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a 49. § (1) bekezdése alapján elvégzi a módosított 
felhívás minőségbiztosítását, továbbá a  közleményt és a  módosított felhívást – szükség esetén a  javasolt 
pontosítások átvezetését követően – haladéktalanul, de legkésőbb az  azok beérkezését követő munkanapon 
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közzéteszi. Ha a  módosítás értelmében a  kitöltőprogramot is módosítani kell, a  módosított felhívás a  módosított 
kitöltőprogrammal egyidejűleg kerül közzétételre.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a módosított felhívás közzététele
a) a  támogatási kérelem benyújtásának első lehetséges határnapját megelőző nyolc napon belül történik, 
támogatási kérelem a  módosított felhívásban meghatározott napon, de legkorábban a  módosított felhívás 
közzétételét követő nyolcadik napon nyújtható be,
b) a  támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban történik, a  módosított felhívás közzétételét követő 
legalább nyolc napig biztosítani kell a  támogatási kérelem benyújtásának lehetőségét az  53.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott kivétellel.”

13. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56/C.  § A  kedvezményezett az  56/A.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti határidőig szerződésmódosítási bejelentés 
keretében benyújtja a projektdokumentációt, amelyet az irányító hatóság a felhívásban előírt értékelési szempontok 
szerint megvizsgál. Ha a  projektdokumentáció az  irányító hatóság által a  felhívásban meghatározott értékelési 
szempontoknak megfelel, az  irányító hatóság az  56.  § (3)  bekezdése szerinti szerződést módosítja a  projekt 
megvalósítása érdekében.”

14. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ITP módosítását évente két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig kezdeményezheti a  területi 
szereplő. Már megjelent felhívás keretösszege csökkentését kizárólag 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 (a továbbiakban: 1301/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) 7. cikk (4) bekezdése hatálya alá 
tartozó területi szereplő kezdeményezheti, ha a támogatási kérelmet kizárólag a területi szereplő, az általa vezetett 
konzorcium vagy a – közvetlenül vagy közvetve – többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság nyújthatja be.”

15. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  területi kiválasztási rendszer eljárásrendben meghirdetett felhívásra kizárólag egy területi szereplő, 
az általa vezetett konzorcium, vagy olyan közvetlenül vagy közvetve állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaság nyújthat be támogatási kérelmet, amelyben a területi szereplő többségi tulajdonnal rendelkezik, 
a  X. és XII.  Fejezet kiemelt eljárásrendre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a  felhívás erre irányuló 
rendelkezése alapján döntés-előkészítő bizottság hívható össze.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  területi szereplő által delegált tag a  döntés-előkészítő bizottságban a  területi szereplő közgyűlése vagy 
az általa kijelölt bizottsága határozatában hozott döntési javaslatot képviseli.”

16. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedésekben való részvételre vonatkozó kérelmet az  a  támogatást 
igénylő, illetve kedvezményezett nyújthat be, aki vagy amely kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként 
szerepel a kifizető ügynökség által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.
(2) A  támogatási kérelem, az  egységes kérelem, a  kifizetési igénylés benyújtása során a  támogatást igénylő, 
illetve kedvezményezett helyett az  ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett besorolású 
meghatalmazott is eljárhat. A  meghatalmazás nyilvántartásba vételének és megszüntetése bejelentésének 
szabályait az 1. melléklet 8/A.1–8/A.7. pontja határozza meg.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) 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 (a  továbbiakban: 809/2014/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet) 11.  cikk (4)  bekezdésében meghatározott előzetes ellenőrzés során a  kapcsolattartás 
kizárólag elektronikus úton történik.”
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17. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) EMVA forrásból nyújtott, egységes kérelemmel érintett támogatás esetén a  felhívás rendelkezhet úgy, hogy 
a támogatás igénybevételére benyújtott támogatási kérelem magában foglalja a kifizetési igénylést is.”

18. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/H. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  felhívás erre vonatkozó rendelkezése szerint a  kedvezményezett halála esetén a  kifizető ügynökség 
a  kedvezményezettel annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes örököse (a  továbbiakban együtt: 
vélelmezett örökös) kérelmére a  támogatás igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az  esetben 
a  kifizető ügynökség a  szükséges eljárási cselekményeket a  vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi 
döntést csak a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.”

19. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/L. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  támogatást igénylő, illetve a  kedvezményezett helyett és nevében az  egyes eljárási cselekmények 
elektronikus ügyintézése során az  ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett besorolású 
ügyfélként szereplő kamarai meghatalmazott jár el, a  kamarai meghatalmazott a  saját ügyfélkapuját használja 
az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez.
(2) A kamarai meghatalmazás nyilvántartásba vételének és megszüntetése bejelentésének szabályait az 1. melléklet 
8/A.8–8/A.11. pontja tartalmazza.”

20. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  irányító hatóság a  támogatási kérelem beérkezését követően, a  felhívásban szereplő jogosultsági 
szempontok szerint, felhívásonként kialakított ellenőrzési lista alapján elvégzi a  támogatási kérelem jogosultsági 
ellenőrzését. A mikro-, kis- és középvállalkozások számára is nyitva álló, standard kiválasztási eljárásrenddel érintett 
felhívásokra, valamint a helyi vagy területi önkormányzatok számára is nyitva álló, standard vagy az 57/A. § (2) és 
(3)  bekezdése szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek esetén 
a  jogosultsági ellenőrzés kizárólag a  közigazgatási adatbázisokban rendelkezésre álló, hozzáférhető vagy más 
közhiteles nyilvántartásokból elérhető adatok ellenőrzésére, az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek való 
megfelelésre, valamint a támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek teljeskörűségének vizsgálatára irányulhat.”

21. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóságnak biztosítania kell, hogy a támogatási kérelmek tartalmi értékelése során alkalmazott mérlegelést 
igénylő és mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok)
„f ) mikro-, kis- és középvállalkozások számára is nyitva álló, standard kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra 
benyújtott támogatási kérelmek esetén kiterjednek a  monitoring és információs rendszerben a  támogatást 
igénylő korábbi – 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], valamint e  rendelet hatálya alá tartozó  – 
projektjeivel kapcsolatban rendelkezésre álló információk, így különösen a  pénzügyi korrekciót eredményezett 
szabálytalanságok vizsgálatára.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés f ) pontját akként kell alkalmazni, hogy a pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanságokat 
pontszámot csökkentő tényezőként kell figyelembe venni.”

22. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  támogatási kérelemről való döntéshozatal során figyelembe kell venni a  XVI. Fejezet alapján lefolytatott 
ellenőrzés eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.”

23. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 70. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  projekt szakmai tartalma szerinti felelős irányító hatóság vezetője az  általa benyújtott éves fejlesztési keret 
elfogadását követően a  VEKOP-ra eső támogatási keretösszeg feletti rendelkezési jogot az  Uniós fejlesztések 
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] alapján gyakorolja. A projekt szakmai tartalma szerinti felelős 
irányító hatóságra e támogatási keretösszeg tekintetében a 12. alcímet kell alkalmazni.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 69. szám 5319

24. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 26. alcíme a következő 70/A. és 70/B. §-sal egészül ki:
„70/A. § (1) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára is nyitva álló, standard kiválasztási eljárásrenddel érintett 
felhívásokra, valamint a helyi vagy területi önkormányzatok számára is nyitva álló, standard vagy az 57/A. § (2) és 
(3)  bekezdése szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek tartalmi 
értékelését törvényben meghatározott szakértői névsorból kiválasztott két értékelő végzi.
(2) Az értékelők értékelésre történő felkészítését és az értékelés minőségellenőrzését az irányító hatóság végzi.
(3) Ha az értékelések eredménye között 30%-nál nagyobb az eltérés, az irányító hatóság újraértékelést rendel el.
70/B.  § (1) A  70/A.  § szerint elvégzett értékelést követően az  irányító hatóság döntés-előkészítő bizottságot hív 
össze.
(2) Az  57/A.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívások kivételével 
a  döntés-előkészítő bizottság tagjainak száma három fő. A  döntés-előkészítő bizottságba az  irányító hatóság, 
a szakpolitikai felelős és az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter delegál tagot.”

25. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 28/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„28/A. Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén alkalmazandó benyújtási 
és kiválasztási szabályok
74/A.  § (1) Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a  támogatást igénylőnek 
a  mindkét támogatási formára vonatkozó támogatási kérelmet a  monitoring és információs rendszeren keresztül 
kell elkészítenie és benyújtania.
(2) A pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó felhívásnak a 46. §-ban foglaltakon 
felül tartalmaznia kell a támogatás részét képező pénzügyi termék részletes leírását is.
74/B. § (1) Ha a támogatási kérelem valamely támogatási forma tekintetében a jogosultsági ellenőrzési feltételeknek 
nem felel meg, akkor a támogatási kérelmet további vizsgálat nélkül el kell utasítani, és erről a támogatást igénylőt 
a XXIX. Fejezet szabályai szerint értesíteni kell.
(2) Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén mindkét támogatási formára vonatkozóan 
csak akkor köthető szerződés a  támogatást igénylővel, ha mindkét támogatási forma vonatkozásában támogatást 
megítélő támogatási döntéssel rendelkezik.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  pénzügyi termékről a  kérelem beérkezésétől számított húsz napon belül, 
a  vissza nem térítendő támogatásról a  68.  § (1)  bekezdése szerinti határidőben kell döntést hozni, és a  81.  § 
(3) bekezdése szerinti határidőben szerződést kötni.
74/C.  § Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén, ha az  alapok alapját végrehajtó 
szervezet vagy a  pénzügyi közvetítő a  végső kedvezményezettel kötött szerződést felmondja, az  a  fenntartási 
időszak időtartama alatt a támogatási szerződéstől történő elállást is eredményezi.”

26. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kezességvállalás pénzügyi eszköz esetén az (1) bekezdés c)–e) pontja nem alkalmazandó.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  kedvezményezett természetes személy vagy mikro-, kis- és középvállalkozás, az  önerő rendelkezésre 
állásáról – választása szerint – a  (4)  bekezdés szerinti igazoló dokumentum benyújtása nélkül kizárólag 
a (3) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja 
az önerő rendelkezésre állását.”

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (5)  bekezdés szerinti esetben, ha a  kedvezményezett a  projektet nem vagy csak részben valósítja meg, 
és emiatt az  irányító hatóság vagy a  kedvezményezett a  támogatási szerződéstől elállt vagy azt felbontották, 
az irányító hatóság kezdeményezi
a) az állami adóhatóságnál a kedvezményezett adószámának törlését, vagy
b) természetes személy kedvezményezett esetén a  164.  § (3)  bekezdés e)  pontja szerinti kizárását az  e  rendelet 
hatálya alá tartozó támogatások igénybevételéből.”

27. § (1) 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 ) ha az Atr. 2. § 1. pont a)–d) alpontja szerinti csekély összegű (de minimis) támogatást igényel, a folyamatban lévő 
és az azt megelőző két pénzügyi év során részére megítélt csekély összegű (de minimis) támogatásnak mennyi volt 
a támogatástartalma.”
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 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) EMVA forrásból származó támogatás esetén
a) a  megítélt támogatást a  kifizető ügynökség a  908/2014/EU bizottsági rendelet 28.  cikke alapján 
a kedvezményezettet terhelő, az  intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel a tartozás 
megfizetettnek minősül, és
b) ha a  kedvezményezettnek köztartozása vagy a  kifizető ügynökséggel szemben tartozása áll fenn, a  kifizethető 
támogatást a  kifizető ügynökség a  köztartozással, valamint a  tartozással csökkentett összegben folyósítja, azzal, 
hogy a támogatott tevékenységet a támogatási szerződésben meghatározott szakmai tartalom és intenzitás mellett 
kell a kedvezményezettnek megvalósítania.”

28. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  nem közbeszerzés köteles beszerzés esetén a  felhívás erre vonatkozó rendelkezése alapján a  beszerzési 
igényt az  ajánlattételi határidőt megelőző öt nappal a  kedvezményezett és a  támogatást igénylő köteles  
a  www.szechenyi2020.hu honlapon az  ott meghatározott követelmények szerint közzétenni. Nem kell közzétenni 
az 5. melléklet 2.3.2.5a. pontja szerint megállapított beszerzési igényt.”

29. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 113. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  éves beszámoló keretében az  igazoló hatóság készíti el számviteli évenként az  1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 137. cikke szerinti elszámolásokat.”

30. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  előleg felhasználására és az  előleggel való elszámolásra vonatkozó összegszerű és időbeli ütemezést 
a felhívásban és a támogatási szerződésben rögzíteni kell. Állami támogatás esetén az irányító hatóság a felhívásban 
rögzíti, hogy a  kedvezményezettnek az  előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia 
az előleggel.”

31. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  előlegigénylés hiányos vagy hibás, a  beérkezéstől számított hét napon belül, legfeljebb tizenöt napos 
határidő tűzésével, az  adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével hiánypótlásra kell 
felhívni a  kedvezményezettet a  37.  §-ban foglaltak figyelembevételével. Az  e  bekezdés szerinti határidők a  115.  § 
(2a) bekezdése szerinti esetben nem alkalmazandók.”

32. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és a  § a  következő  
(1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A támogatás folyósítására – a kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés alapján – utófinanszírozással 
a  kedvezményezett fizetési számlájára, vagy közvetlenül a  szállító, az  engedményes vagy a  zálogjogosult fizetési 
számlájára történő utalással kerül sor.
(1a) Zálogjogosult részére történő folyósítás – jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – akkor 
lehetséges, ha a  zálogjogot az  e  rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló projekt érdekében 
alapították.
(1b) Ha a 175. § (1) bekezdése alapján a támogatás visszakövetelésére kerül sor, a visszafizetési kötelezettség akkor 
is a  kedvezményezettet terheli, ha a  támogatás a  zálogjogosult, a  szállító vagy az  engedményes részére került 
átutalásra.
(1c) Az  (1)  bekezdéstől eltérően pénzforgalmi számla helyett korlátozott rendelkezésű számlára is utalható 
támogatás, ha a  korlátozott rendelkezésű számla az  e  rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 
projekt megvalósítása érdekében került megnyitásra.
(1d) Előleget és szállítói finanszírozású számla támogatástartalmának megfelelő támogatást nem lehet 
zálogjogosult részére vagy korlátozott rendelkezésű számlára utalni.”

33. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 130. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A benyújtott engedményezési szerződésnek vagy engedményezési értesítőnek, a zálogszerződésnek (ide értve 
az óvadékot alapító szerződést is) vagy a teljesítési utasításnak tartalmaznia kell
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
b) a támogatási szerződés azonosító számát,
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c) a támogató megnevezését,
d) az engedményezett vagy elzálogosított követelés (támogatási összeg) forintban történő megjelölését,
e) az  engedményes vagy zálogjogosult fizetésiszámla-számát, melyre a  támogatási szerződés alapján fennálló, 
a megállapodásról való értesülést követően esedékessé és kifizethetővé váló követelés teljesítését kéri,
f ) a  zálogjogosult nyilatkozatát is arra vonatkozóan, hogy a  támogató és a  kedvezményezett között létrejött 
támogatási szerződés feltételeit ismeri, valamint annak tudomásulvételét, hogy
fa) a  támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg csak akkor kerülhet kifizetésre, ha a  követelés 
kötelezettje e rendelet és a támogatási szerződés alapján azt kifizethetőnek minősítette,
fb) a  támogatási összeg műszaki és pénzügyi teljesítés esetén is csak akkor kerülhet kifizetésre, ha a  támogatás 
felhasználása e rendelet és a támogatási szerződés alapján szabályos volt,
fc) a  támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg a  támogatási jogviszony fennállása alatt 
csökkenhet, ez esetben a támogató csak a csökkentett összeget utalja részére,
fd) előleget és szállítói finanszírozású számla támogatástartalmának megfelelő támogatást a  támogató nem utal 
részére.
(2b) Zálogjogosultként az irányító hatóság kizárólag a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 
szerinti hitelintézeteket és pénzügyi vállalkozásokat fogadja el.”

34. §  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 kedvezményezett általi kézhezvételét követő hatvan napon belül le kell zárni. Az eljárást 
az irányító hatóság indokolt esetben felfüggesztheti.”

35. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXII. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:
„SZABÁLYTALANSÁGI DÖNTÉSEK ELLENI JOGORVOSLAT, JELENTÉSTÉTEL”

36. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 177. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A behajtott és kompenzált összegek igazoló hatóság pénzforgalmi számlája felé történő rendezése az  igazoló 
hatóság által összeállított közösségi hozzájárulás rendezés keretében történik. Az  irányító hatóság gondoskodik 
a befolyt és a kompenzált követeléseknek a monitoring és információs rendszerben történő rögzítéséről a teljesítést 
követő öt napon belül.
(2) A  kincstár által kiállított pénzforgalmi számlakivonatok adatait a  pénzforgalmi számla felett rendelkezőknek 
a  monitoring és információs rendszerben a  kézhezvételt követő két napon belül kell rögzíteni és a  rögzítést 
követő két napon belül jóváhagyni. Ha a befolyt összeg két napon belül nem azonosítható be, egyéb tételként kell 
rögzíteni, majd a beazonosítást követően módosítani kell a számlakivonat-rögzítést.”

37. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 178. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség az 1. melléklet 279.1–279.3. pontja szerinti esetekben és módon áll fenn.”

38. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 182. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  irányító hatóság elkészíti az  Európai Bizottság vezetői nyilatkozat és éves összefoglaló elkészítésére 
vonatkozó útmutatója szerinti éves összefoglalót, amely tartalmazza
a) a végleges audit jelentések összefoglalóját és
b) az irányító hatóság által végzett dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések összefoglalóját.
(2) Az irányító hatóság az éves összefoglaló alapján elkészíti az előrehaladási jelentések mintája, a nagyprojektekre 
vonatkozó információk benyújtásának formátuma, a  közös cselekvési terv mintája, a „Beruházás a  növekedésbe 
és munkahelyteremtésbe” célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája, a  vezetői nyilatkozat, 
az  auditstratégia, az  auditvélemény és az  éves kontrolljelentés mintája, a  költség-haszon elemzés módszertana, 
valamint az  1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az  európai területi 
együttműködési célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája tekintetében az  1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 
2015. január 20-i (EU) 2015/207 bizottsági végrehajtási rendelet VI. mellékletének megfelelő vezetői nyilatkozatot.
(3) Az  igazoló hatóság készíti el az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 137.  cikke szerinti 
elszámolásokat az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk 
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Bizottsághoz való benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a  kedvezményezettek 
és az  irányító hatóságok, az  igazoló hatóságok, az  audithatóságok és a  közreműködő szervezetek közötti 
információcserére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2014. szeptember 22-i 1011/2014/EU 
bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően.”

39. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 183. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  irányító hatóság minden év október 15-ig elkészíti a  számviteli évről az  éves összefoglalót, a  vezetői 
nyilatkozatot, az  irányítási és kontroll rendszer számviteli év alatt bekövetkezett változásairól szóló beszámolót, 
majd azokat megküldi az audit hatóságnak és az igazoló hatóságnak. Az irányító hatóság azon projektek listáját is 
megküldi az audit hatóság és az igazoló hatóság részére, melyeket nem kíván szerepeltetni az éves elszámolásban.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 183. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  feltöltött dokumentumokat az  igazoló hatóság február 15-ig továbbítja az  Európai Bizottság részére 
az elektronikus adatcsere rendszeren keresztül.”

40. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 198/A. §-sal egészül ki:
„198/A.  § (1) Az  EMVA és ETHA forrásból származó támogatások esetén, ha a  kifizető ügynökség vagy az  irányító 
hatóság által küldött iratok megküldése ügyfélkapun keresztül történik, az  ügyfélkapun keresztül megküldött 
irat a  támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy meghatalmazottja értesítési tárhelyéről való letöltése 
útján történő átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a  Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer az  irat 
kézhezvételét igazolja vissza.
(2) Az  EMVA és ETHA forrásból származó támogatások esetén, ha a  támogatást igénylőnek, illetve 
kedvezményezettnek meghatalmazottja van, az  iratokat a meghatalmazott részére kell megküldeni. A  támogatást 
igénylő, illetve kedvezményezett kérheti, hogy akkor is számára kerüljön kézbesítésre az  irat, ha az  ügyben 
meghatalmazottja van, kivéve az 57/B. § (6) bekezdése szerinti esetet.
(3) Az  EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedések esetén, ha a  támogatást igénylőnek, illetve 
kedvezményezettnek több meghatalmazottja van, az  iratok az  átvételre írásban kijelölt meghatalmazottnak, ilyen 
kijelölés hiányában vagy több írásbeli kijelölés esetén – az ügyfél egyidejű értesítésével – az adott intézkedésben 
utoljára eljáró, hatályos képviseleti joggal rendelkező meghatalmazottnak kerülnek kézbesítésre.”

41. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/F. §-sal és 201/G. §-sal egészül ki:
„201/F.  § A  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2016. (III. 9.) 
Korm.  rendelettel [a  továbbiakban: 42/2016. (III. 9.) Korm. rendelet] megállapított 115. § (2a) bekezdését, 115/A. § 
(6) bekezdését, 116. § (2) bekezdését, 117. § (7) bekezdését, 1. melléklet 101.1., 104.1. és 104.2. pontját a 42/2016. 
(III. 9.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és
ba) a 42/2016. (III. 9.) Korm. rendelet, továbbá
bb) a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2016. (V. 13.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet]
hatálybalépésekor is folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.
201/G.  § (1) A  98/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket – a  (2)–(4)  bekezdésben és 
a 201/H. §-ban meghatározott kivétellel – a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.
(2) A 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel megállapított 52. § (2) bekezdését csak a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követően minőségbiztosítás céljából az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
részére megküldött módosított felhívásokra és közleményekre kell alkalmazni.
(3) A 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel megállapított 62. § (2) bekezdés f ) pontját és (3) bekezdését csak a 98/2016. 
(V. 13.) Korm. rendelet 21.  §-a hatálybalépését követően minőségbiztosítás céljából az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter részére megküldött új felhívásokra kell alkalmazni.
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(4) A  98/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel megállapított 68.  § (5)  bekezdését, 70/A. és 70/B.  §-t a  98/2016. (V. 13.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követően megkezdett tartalmi értékelésekre kell alkalmazni.
(5) A  98/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezések alapján szükségessé váló felhívás-
módosításokról az  irányító hatóságoknak közlemény formájában kell gondoskodniuk a  98/2016. (V. 13.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követő tíz napon belül.”

42. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/H. §-sal egészül ki:
„201/H. § A 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel megállapított 77. § (6) bekezdését a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 
26. § (3) bekezdése hatálybalépését követően tett nyilatkozatokra kell alkalmazni.”

43. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 202. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„202. § Ez a rendelet
1. az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra, a  Kohéziós Alapra, 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 szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet,
2. az  Európai Regionális Fejlesztési Alap által az  európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott 
támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet,
3. a  leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i  
223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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 rendelet,
5. 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,
6. 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,
7. 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,
8. 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 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
9. 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 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
10. 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,
11. 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,
12. az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való 
benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a  kedvezményezettek és az  irányító 
hatóságok, az  igazoló hatóságok, az  audithatóságok és a  közreműködő szervezetek közötti információcserére 
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2014. szeptember 22-i 1011/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet,
13. az  előrehaladási jelentések mintája, a  nagyprojektekre vonatkozó információk benyújtásának formátuma, 
a  közös cselekvési terv mintája, a  „Beruházás a  növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésre vonatkozó 
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végrehajtási jelentések mintája, a vezetői nyilatkozat, az auditstratégia, az auditvélemény és az éves kontrolljelentés 
mintája, a költség-haszon elemzés módszertana, valamint az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazásában az  európai területi együttműködési célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája 
tekintetében az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 2015. január 20-i (EU) 2015/207 bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

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

45. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 1. 1. alcímének címében a „köre” szövegrész helyébe a „köre, hatálya” szöveg,
 2. 3. § (1) bekezdés 5. pontjában az „az” szövegrész helyébe az „az e” szöveg,
 3. 3. § (1) bekezdés 6. pontjában az „előzetes elemzés” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság által az érintett 

szakpolitikai felelős bevonásával elkészítendő előzetes elemzés” szöveg,
 4. 3.  § (1)  bekezdés 39.  pontjában a  „pénzügyi befejezést” szövegrész helyébe a  „projektmegvalósítás 

befejezését” szöveg,
 5. 3. § (1) bekezdés 42. pontjában a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatási” szöveg,
 6. 3. § (1) bekezdés 51. pontjában a „szállító vagy engedményes pénzforgalmi számlájára” szövegrész helyébe 

a „szállító, engedményes vagy zálogjogosult fizetési számlájára” szöveg,
 7. 3.  § (1)  bekezdés 63.  pontjában a „megye, megyei jogú város és a  főváros” szövegrész helyébe a „megyei 

önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata és a fővárosi önkormányzat” szöveg,
 8. 3. § (1a) bekezdés 6. pontjában az „adatoknak” szövegrész helyébe az „adatok,” szöveg,
 9. 4. § (1) bekezdés i) pontjában a „foglalt” szövegrész helyébe a „foglal” szöveg,
10. 25.  § (1a)  bekezdésében az „Áht.” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 

(a továbbiakban: Áht.)” szöveg,
11. 29.  § (6)  bekezdésében a „szervezetek” szövegrész helyébe a „szervezetek, valamint az  illetékes hatóság” 

szöveg,
12. 41/D.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „akkor lehet kevesebb,” szövegrész helyébe az „a következő 

esetekben lehet kevesebb:” szöveg,
13. 47. § (3) bekezdésében a „támogatási okirat” szövegrész helyébe a „támogatói okirat” szöveg,
14. 53.  § (1)  bekezdésében a „kimerül” szövegrész helyébe a „kimerül – ide értve a  felhívás keretösszegének 

csökkentését is –” szöveg,
15. 55. §-ában a „165. § (3)” szövegrész helyébe a „172. § (6)” szöveg, a „212.4. pontot és a 269.3–269.5.” szövegrész 

helyébe a „269.3–269.5. pontot, a 328.6. pontot és a 329.2.” szöveg,
16. 57/C.  § (6)  bekezdésében az „a támogatási, illetve kifizetési kérelemmel érintett terület, illetve állatlétszám 

megállapítása és a körülmények mesterséges megteremtésének vizsgálata érdekében szükséges” szövegrész 
helyébe az „az” szöveg,

17. 57/L.  § (4)  bekezdésében a „küld meg” szövegrész helyébe a „küld meg, kivéve az  57/B.  § (6)  bekezdése 
szerinti esetet” szöveg,

18. 60. § (3) bekezdésében a „hét” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
19. 60. § (4) bekezdésében a „túl” szövegrész helyébe a „belül nem” szöveg,
20. 60.  § (6)  bekezdésében a „benyújtott nyilatkozat” szövegrész helyébe a „benyújtott nyilatkozat a  benyújtási 

határidőn túl került benyújtásra vagy” szöveg,
21. 61. § (4) bekezdésében a „sorrendisége” szövegrész helyébe a „sorrendiségük” szöveg,
22. 65. § (2) bekezdésében a „jóváhagyását” szövegrész helyébe az „állásfoglalását” szöveg,
23. 65. § (2a) bekezdés nyitó szövegrészében a „jóváhagyásra” szövegrész helyébe az „állásfoglalásra” szöveg,
24. 65.  § (5)  bekezdésében a  „minősül” szövegrész helyébe a  „minősül,” szöveg, a  „támogatható” szövegrész 

helyébe a „támogathatók” szöveg,
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25. 68. § (5) bekezdésében az „időtartama” szövegrész helyébe az „időtartama, továbbá az az időtartam, amikor 
törvényben meghatározott szakértői névsorban nem szerepel a  támogatási kérelem tartalmi értékeléséhez 
szükséges szakértelemmel rendelkező értékelő” szöveg,

26. 71.  § (2)  bekezdésében a „helyi akciócsoportok (a  továbbiakban: HACS)” szövegrész helyébe a „HACS-ok” 
szöveg,

27. 29. alcíme címében a „támogatási okirat” szövegrész helyébe a „támogatói okirat” szöveg,
28. 77. § (4) bekezdésében a „másolata,” szövegrész helyébe a „másolata, a projekt keretében kifizetett számla és 

a kifizetést igazoló dokumentum” szöveg,
29. 84. § (3) bekezdésében az „együttes” szövegrész helyébe a „nemleges” szöveg,
30. 86. § (3) bekezdésében az „elállásra,” szövegrész helyébe az „elállásra, vagy pénzügyi eszköz esetén a végső 

kedvezményezettel kötött szerződés felmondására,” szöveg,
31. 89.  § (1)  bekezdésében az „Átalakulás vagy egyesülés” szövegrész helyébe az „Átalakulás, egyesülés vagy 

szétválás” szöveg,
32. 92. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „konstrukció” szövegrész helyébe a „termék” szöveg,
33. 92.  § (2)  bekezdés d)  pont dd)  alpontjában az „a pénzügyi közvetítő vagy a  végső kedvezményezett által” 

szövegrész helyébe az „az” szöveg,
34. 97.  § (2)  bekezdésében a  „kedvezményezettek” szövegrész helyébe a  „kedvezményezettek, támogatást 

igénylők” szöveg,
35. 99.  § (4)  bekezdésében a  „szabálytalanságról” szövegrész helyébe a  „szabálytalanságról vagy 

a szabálytalansági gyanú elutasításáról” szöveg,
36. 100.  § (6)  bekezdésében a  „szabálytalanságról” szövegrész helyébe a  „szabálytalanságról vagy 

a szabálytalansági gyanú elutasításáról” szöveg,
37. 107.  § (2)  bekezdésében a  „szabálytalanságról” szövegrész helyébe a  „szabálytalanságról vagy 

a szabálytalansági gyanú elutasításáról” szöveg,
38. 110. § (4) bekezdésében az „elszámolható költségek nemzeti szabályzatát” szövegrész helyébe az „5. melléklet 

szerinti elszámolható költségekről szóló nemzeti szabályozást” szöveg, a „szabályzatban” szövegrész helyébe 
a „nemzeti szabályozásban” szöveg,

39. 112. § (2) bekezdésében az „árfolyamon” szövegrész helyébe a „havi elszámoló árfolyamon” szöveg,
40. 113. § (1) bekezdésében az „a monitoring és információs rendszerben összeállítja az időközi átutalás igénylési 

dokumentációt” szövegrész helyébe a „rendszeresen összeállítja a  monitoring és információs rendszerben 
az  időközi átutalás igénylési dokumentációit, valamint számviteli évenként az  utolsó időközi igénylés 
dokumentációit” szöveg,

41. 113.  § (4)  bekezdésében a  „költségnyilatkozatok” szövegrész helyébe az  „Az Európai Bizottság részére 
benyújtott elszámolásokat és átutalási igényléseket alátámasztó költségnyilatkozatok” szöveg,

42. 113/A.  § (4)  bekezdésében az „SFC” szövegrész helyébe az „1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 74. cikke szerinti elektronikus adatcsere” szöveg,

43. 135. § (3) bekezdésében a „hatóság köteles” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, a „visszavonni” szövegrész 
helyébe a „visszavonja” szöveg, az „elállni” szövegrész helyébe az „eláll” szöveg,

44. 135/A.  § (1)  bekezdésében az  „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 (a  továbbiakban: 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet)” szövegrész helyébe 
az „a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,

45. 145.  § (5)  bekezdésében az  „először a  helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek 
minimális számának 20–25%-át kell véletlenszerűen kiválasztani. A  helyszíni ellenőrzésnek alávetendő 
kedvezményezettek fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani” szövegrész helyébe  
az „a (2)–(4) bekezdéstől eltérően a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 50. cikk (1) bekezdését kell 
alkalmazni” szöveg,

46. 148. § (1) bekezdésében a „minden pénzügyi konstrukcióra vonatkozóan külön programszámla” szövegrész 
helyébe az  „a programszámlák” szöveg, a  „konstrukcióra” szövegrész helyébe a  „termékre” szöveg, 
a „konstrukción” szövegrész helyébe a „terméken” szöveg,

47. 148. § (2) bekezdés a) pontjában a „konstrukcióra” szövegrész helyébe a „termékre” szöveg,
48. 149.  § (1)  bekezdésében a  „konstrukcióra” szövegrész helyébe a  „termékre” szöveg, a  „konstrukciók” 

szövegrész helyébe a „termékek” szöveg,
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49. 149. § (2) bekezdésében a „konstrukció” szövegrész helyébe a „termék” szöveg,
50. 149. § (3) bekezdésében a „konstrukciók” szövegrész helyébe a „termékek” szöveg, a „konstrukció” szövegrész 

helyébe a „termék” szöveg,
51. 149.  § (4)  bekezdésében a  „konstrukcióra” szövegrész helyébe a  „termékre” szöveg, a  „konstrukció” 

szövegrészek helyébe a  „termék” szöveg, az  „a pénzügyi konstrukciót” szövegrész helyébe a  „pénzügyi 
terméket” szöveg,

52. 150.  § (5)  bekezdésében a  „kezesség” szövegrész helyébe a  „kötelezettség” szöveg, a  „kezességvállalás” 
szövegrész helyébe a „kötelezettségvállalás” szöveg,

53. 151. § (2) bekezdés a) pontjában a „konstrukciónak” szövegrész helyébe a „terméknek” szöveg,
54. 151. § (4) bekezdés a) pontjában a „konstrukciónak” szövegrész helyébe a „terméknek” szöveg,
55. 151. § (4) bekezdés b) pontjában a „konstrukció” szövegrész helyébe a „termék” szöveg,
56. 156. § (2b) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság, egyéb esetekben a kifizető ügynökség” 

szöveg,
57. 156. § (9) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság vagy a kifizető ügynökség” szöveg,
58. 159. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „irányító hatóság” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vagy 

a kifizető ügynökség” szöveg,
59. 159.  § (7)  bekezdésében az  „elrendeli” szövegrész helyébe az  „elrendeli az  igazoló hatóság egyidejű 

tájékoztatása mellett” szöveg,
60. 164.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „elállás” szövegrész helyébe az „elállás, vagy pénzügyi eszköz esetén 

a végső kedvezményezettel kötött szerződés felmondása” szöveg,
61. 165.  § (3)  bekezdésében az  „a kifizető ügynökség által hozott,” szövegrész helyébe az  „az 57/B.  § 

(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a kifizető ügynökség által hozott” szöveg,
62. 175. § (2) bekezdésében a „részére” szövegrész helyébe a „terhére” szöveg, a „visszafizetni” szövegrész helyébe 

a „megfizetni” szöveg,
63. 175.  § (5)  bekezdésében az „a visszafizetési kötelezettséget az  irányító hatóság értesítésben vagy fizetési 

felszólításban” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság dönt az alkalmazandó követeléskezelés módjáról és 
a visszafizetési kötelezettséget” szöveg,

64. 175. § (8) bekezdésében a „Kincstári körbe” szövegrész helyébe az „Az államháztartás központi alrendszerébe” 
szöveg,

65. 176. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „elállhat” szövegrész helyébe az „elállhat, vagy pénzügyi eszköz 
esetén a végső kedvezményezettel kötött szerződést felmondhatja” szöveg,

66. 178. § (1) bekezdésében a „projekt pénzügyi” szövegrész helyébe a „projektmegvalósítás” szöveg,
67. 182. § (4) bekezdés d) pontjában az „ellenőrzési tevékenység megkérdőjelezi-e” szövegrész helyébe az „audit 

hatóság által végzett ellenőrzések megkérdőjelezik-e” szöveg,
68. 183.  § (4)  bekezdésében az „és az  audit hatóság” szövegrész helyébe az „és az  audit hatóság az  igazoló 

hatóság bevonásával” szöveg,
69. 183. § (7) bekezdés b) pontjában a „projektek” szövegrész helyébe a „projektek végleges” szöveg,
70. 192/A. § (1) bekezdésében a „megállapodásban” szövegrész helyébe a „szerződésben” szöveg,
71. 192/A. § (2) bekezdésében az „és” szövegrész helyébe az „és tagjainak” szöveg,
72. 192/A. § (3) bekezdésében a „megállapodás” szövegrész helyébe a „szerződés” szöveg,
73. 192/B.  § (1)  bekezdésében a  „szabályozás figyelembevételével” szövegrész helyébe a  „szabályozásnak 

– a 116. § (2) bekezdése kivételével történő – figyelembevételével” szöveg,
74. 201/B. § b) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a kincstár” szöveg
lép.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
 1. 6.8.  pontjában az  „Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 

rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet]” 
szövegrész helyébe az „549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet” szöveg,

 2. 7.1. pontjában a „jelöl” szövegrész helyébe a „jelölhet” szöveg,
 3. 9.8.  pontjában a „nem érkezik meg az  irányító hatósághoz” szövegrész helyébe az „a benyújtási határidőn 

belül nem kerül benyújtásra” szöveg,
 4. 13.2. pont nyitó szövegrészében a „vizsgálat” szövegrész helyébe az „ellenőrzés” szöveg,
 5. 14.8. pontjában a „túl” szövegrész helyébe a „belül nem” szöveg,
 6. 22. pontjában a „támogatást igénylő jelenlévő” szövegrész helyébe a „jelenlévő támogatást igénylő” szöveg,
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 7. 32.2. pontjában a „meghosszabbodik” szövegrész helyébe a „nyugszik” szöveg,
 8. 36.3.  pont d)  alpontjában a „szereplő” szövegrész helyébe a „szereplő közgyűlése vagy kijelölt bizottsága” 

szöveg,
 9. 36.5.  pont d)  alpontjában a „szereplő” szövegrész helyébe a „szereplő közgyűlése vagy kijelölt bizottsága” 

szöveg,
10. 37.1.  pontjában a „személyét” szövegrész helyébe a „személyét – a  megyei fejlesztési biztos kivételével  –” 

szöveg,
11. 51.2.  pontjában az „Elektronikus kapcsolattartás fejezet szabályai szerint a  III. fejezet” szövegrész helyébe 

az „54.1–74/B. pont és a 328.1–337.2. pont” szöveg,
12. 68.1. pontjában az „A 4.” szövegrész helyébe az „Az 5.” szöveg,
13. 97/A.  pontjában a  „212.4.  pontot és 269.3–269.5.  pontot” szövegrész helyébe a  „269.3–269.5.  pontot, 

328.6. pontot és 329.2. pontot” szöveg,
14. 104.1.  pontjában az  „előzetesen” szövegrész helyébe a  „legkésőbb a  támogatási szerződés megkötéséig 

előzetesen” szöveg,
15. 138.3. pontjában a „támogatási okirat” szövegrész helyébe a „támogatói okirat” szöveg,
16. 146.2. pontjában az „együttes” szövegrész helyébe a „nemleges” szöveg,
17. 150/D. pontjában a „két” szövegrész helyébe a „több” szöveg,
18. 185.1.  pontjában a „régebbi, nemlegesnek minősülő összevont” szövegrész helyébe a „régebbi nemleges” 

szöveg,
19. 210.1. pontjában a „rögzíti” szövegrész helyébe a „rögzíti a monitoring és információs rendszerben” szöveg,
20. 229.1. pont e) alpontjában az „a 47. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „e rendelet” szöveg,
21. 229.1. pont f ) alpontjában a „benyújtásáig” szövegrész helyébe a „benyújtásáig, vagy állami támogatás típusú 

előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül” szöveg,
22. 229.1. pont g) alpont gb) alpontjában az „az” szövegrész helyébe az „által” szöveg, az „áfa-előleg” szövegrész 

helyébe a „fordított áfa-előleg” szöveg,
23. 229.1. pont i) alpontjában a „bionylatok” szövegrész helyébe a „bizonylatok” szöveg,
24. 229.1c. pontjában az „előlege,” szövegrész helyébe az „előlege, vagy” szöveg,
25. 229.4. pontjában a „kompenzálás” szövegrész helyébe az „az előleg elszámolás” szöveg,
26. 229.6. pontjában a „ca) és cb) alpontja, valamint n)” szövegrész helyébe a „ca) alpontja, 229.1. pont n) alpontja, 

229.1a. pont c) alpontja, 229.1b. pont c)” szöveg,
27. 235.2.  pontjában a  „mérlegelése” szövegrész helyébe a  „mérlegelése – és az  ellenőrző szervek 

megállapításainak figyelembevétele –” szöveg,
28. 237.9.  pontjában az  „időtartamára” szövegrész helyébe az  „e rendeletben meghatározott időtartamára” 

szöveg,
29. 238.1. pontjában az „A kincstári körbe tartozó szervezetek” szövegrész helyébe az „Az államháztartás központi 

alrendszerébe tartozó költségvetési szervek” szöveg,
30. 242.1. pontjában az „elállása” szövegrész helyébe az „elállás” szöveg,
31. 243.1. pont nyitó szövegrészében a „sorrendben” szövegrész helyébe a „módon” szöveg,
32. 253.2.  pontjában az  „érvényesítése” szövegrész helyébe az  „érvényesítése vagy elszámolás jóváhagyása” 

szöveg, az  „érvényesítéséig” szövegrész helyébe az  „érvényesítéséig vagy az  elszámolás jóváhagyásáig” 
szöveg, az „az 254.1.” szövegrész helyébe az „a 254.1.” szöveg,

33. 256.2. pontjában a „több alkalommal is” szövegrész helyébe a „legfeljebb három alkalommal” szöveg,
34. 258.1. pontjában a „megkezdi” szövegrész helyébe a „megkezdheti” szöveg,
35. 259.1.  pontjában az  „intézkedik” szövegrész helyébe a  „kezdeményezheti” szöveg, a  „levonása iránt” 

szövegrész helyébe a „levonására irányuló intézkedést” szöveg,
36. 260.1.  pontjában a  „veszélyeztetett,” szövegrész helyébe a  „veszélyeztetett – ide értve a  teljes követelés 

megtérülésének a  rendelkezésre álló biztosítékok érvényesítésére figyelemmel is bizonytalan voltát  –,” 
szöveg,

37. 261.3. pontjában a „Ha a projektátadás nem lehetséges, az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
38. 266.3. pontjában a „csekély mértékű” szövegrész helyébe a „nem haladja meg a 10 000 forintot” szöveg,
39. 269.5.  pontjában az „operatív program pénzforgalmi számlája” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számla” 

szöveg,
40. 272.  pontjában az  „Igazoló Hatóság” szövegrész helyébe az  „igazoló hatóság, EMVA esetén a  kifizető 

ügynökség” szöveg,
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41. 278.3. pontjában az „az általános szerződési feltételekben vagy a támogatási kérelemi felhívásban” szövegrész 
helyébe az „a támogatási szerződésben vagy a felhívásban” szöveg,

42. 278.4.  pontjában az  „az általános szerződési feltételek között” szövegrész helyébe az  „a támogatási 
szerződésben” szöveg,

43. 284.1. pontjában a „pénzügyi befejezés dátumától” szövegrész helyébe a „projektmegvalósítás befejezésének 
dátumát követő naptól” szöveg,

44. 284.4. pontjában az „ismétlődik” szövegrész helyébe az „ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig” szöveg,
45. 285.3.  pont nyitó szövegrészében az „a vállalási időszak” szövegrész helyébe az „akkor a  vállalási időszak” 

szöveg,
46. 285.3. pont a) alpontjában a „kezdőnapjával,” szövegrész helyébe a „kezdőnapjával, vagy” szöveg,
47. 285.4. pontjában a „pénzügyi befejezést” szövegrész helyébe a „projektmegvalósítás befejezését” szöveg,
48. 285.5. pontjában a „pénzügyi befejezést” szövegrész helyébe a „projektmegvalósítás befejezését” szöveg,
49. 286.1. pont nyitó szövegrészében a „kezdete, a” szövegrész helyébe a „kezdete, akkor a” szöveg,
50. 286.1. pont a) pontjában a „kezdőnapja,” szövegrész helyébe a „kezdőnapja, vagy” szöveg,
51. 296.1. pontjában a „tizenöt” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
52. 296.3. pontjában a „tizenöt napba” szövegrész helyébe a „határidőbe” szöveg,
53. 299.2. pontjában a „tíz” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
54. 311.1. pontjában a „31-ig” szövegrész helyébe a „31-ig, EMVA esetén március 15-ig” szöveg,
55. 311.2. pontjában a „hatósága” szövegrész helyébe a „hatóság a” szöveg, a „15-ig” szövegrész helyébe a „15-ig, 

EMVA esetén március 31-ig” szöveg,
56. 327/B.6.  pontjában az  „elektronikus kapcsolattartás esetén az  ügyfélkapu rendszerén keresztül, egyéb 

esetben postai úton” szövegrész helyébe az  „EMVA támogatásoknál elektronikus kapcsolattartás esetén 
az  ügyfélkapu rendszerén keresztül, egyéb esetben postai úton, ETHA esetén a  Pályázati e-ügyintézés 
felületen” szöveg,

57. 340.2.  pontjában a „miniszter illetékes és az  audit hatóságot” szövegrész helyébe a „minisztert és az  audit 
hatóságot.” szöveg

lép.
 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat

1. B:51 mezőjében a „rendelkezésre)” szövegrész helyébe a „rendelkezésre” szöveg,
2. B:93 mezőjében a „szakértők” szövegrész helyébe a „szakértők és a célcsoport” szöveg,
3. B:121 mezőjében az „5.1.1–5.1.3. alapján” szövegrész helyébe az „a 4.1.1–4.1.3. azonosító szerint” szöveg
lép.

 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
1. 2.3.2.2. pontjában az „írásbeli” szövegrész helyébe a „visszaigazolt írásbeli” szöveg,
2. 3.8.2.2.  pontjában az „A megyei jogú város” szövegrész helyébe az „A megyei jogú város önkormányzata” 

szöveg, az „a megyei jogú város” szövegrész helyébe az „a megyei jogú város önkormányzata” szöveg,
3. 3.8.2.4. pontjában a „közszféra szervezetek e rendelet” szövegrész helyébe a „közszféra szervezetek – ide nem 

értve az egyházi jogi személyt – e rendelet” szöveg,
4. 3.8.2.5. pontjában a „megyei jogú város” szövegrész helyébe a „megyei jogú város önkormányzata, ezek által 

alapított költségvetési szerv” szöveg,
5. 3.8.2.7. pontjában a „megyei jogú város” szövegrész helyébe a „megyei jogú város önkormányzata” szöveg,
6. 3.8.2.8. pontjában a „megyei jogú város” szövegrész helyébe a „megyei jogú város önkormányzata” szöveg,
7. 7.3.  pontjában a „mód alkalmazható” szövegrész helyébe a „mód alkalmazható, amelyet minden esetben 

az adott felhívás szabályoz, azzal, hogy egyazon felhívás alapján alkalmazandó mód valamennyi támogatást 
igénylőre kötelező, ha a felhívás másként nem rendelkezik” szöveg

lép.
 (5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet

1. I.2. pontjában a „főkedvezményezettet” szövegrész helyébe a „konzorciumvezetőt” szöveg,
2. III.1.6.1. pontjában az „írásbeli” szövegrész helyébe a „visszaigazolt írásbeli” szöveg,
3. III.10.1.1. pontjában az „írásos” szövegrész helyébe a „visszaigazolt írásos” szöveg,
4. III.10.2.1. pontjában az „írásos” szövegrész helyébe a „visszaigazolt írásos” szöveg,
5. III.11.1. pontjában az „írásos” szövegrész helyébe a „visszaigazolt írásos” szöveg,
6. III.12. pontjában a „szakértők” szövegrész helyébe a „szakértők és a célcsoport” szöveg
lép.
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46. §  Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 1. 3. § (1) bekezdés 37. pontjában a „pénzügyi konstrukciónként” szövegrész,
 2. 3. § (1) bekezdés 54. pontjában a „vissza nem térítendő” szövegrész,
 3. 3. § (1a) bekezdés 8. pontjában az „igénylésében, illetve a támogatások” szövegrész,
 4. 29. § (7) bekezdésében az „az illetékes hatóság,” szövegrész,
 5. 57/A.  § (3)  bekezdésében 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” szövegrész,

 6. 57/L. § (3) bekezdése,
 7. 89.  § (1)  bekezdésében a „– pénzügyi eszköz esetén az  alapok alapját végrehajtó szervezet, ha az  alapok 

alapját végrehajtó szervezet a  pénzügyi eszköz végrehajtására pénzügyi közvetítőt vesz igénybe, úgy 
a pénzügyi közvetítő is –” szövegrész,

 8. 89.  § (2)  bekezdésében a „– pénzügyi eszköz esetén az  alapok alapját végrehajtó szervezet, ha az  alapok 
alapját végrehajtó szervezet a  pénzügyi eszköz végrehajtására pénzügyi közvetítőt vesz igénybe, úgy 
a pénzügyi közvetítő is –” szövegrész,

 9. 89.  § (3)  bekezdésében a „– pénzügyi eszköz esetén az  alapok alapját végrehajtó szervezet, ha az  alapok 
alapját végrehajtó szervezet a  pénzügyi eszköz végrehajtására pénzügyi közvetítőt vesz igénybe, úgy 
a pénzügyi közvetítő –” szövegrész,

10. 113. § (3) bekezdése,
11. 143. § (2) bekezdése,
12. 150.  § (5)  bekezdésében az  „A kezesi kifizetéseket az  alapok alapját végrehajtó szervezet a  saját 

bankszámlájáról teljesíti.” szövegrész,
13. 151. § (3) bekezdése,
14. 176. § (2) bekezdésében az „– a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész,
15. 176. § (2a) bekezdése,
16. 201. §-a,
17. 201/D. §-a.

47. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 15. § (2) bekezdése, a 20. és 21. §, valamint a 45. § (2) bekezdés 8. és 9. pontja az e rendelet kihirdetését követő 

30. napon lép hatályba.
 (3) A 26. § (3) bekezdése és a 42. § a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény 

hatálybalépésének a napján lép hatályba.

48. §  Ez a rendelet
1. az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra, a  Kohéziós Alapra, 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 szóló, 2013. december 17-i 
1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

2. 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,

3. 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,

4. 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,

5. az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való 
benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére 
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vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2014. szeptember 22-i 1011/2014/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet,

6. az  előrehaladási jelentések mintája, a  nagyprojektekre vonatkozó információk benyújtásának formátuma, 
a  közös cselekvési terv mintája, a  „Beruházás a  növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésre 
vonatkozó végrehajtási jelentések mintája, a  vezetői nyilatkozat, az  auditstratégia, az  auditvélemény és 
az éves kontrolljelentés mintája, a költség-haszon elemzés módszertana, valamint az 1299/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az  európai területi együttműködési célkitűzésre vonatkozó 
végrehajtási jelentések mintája tekintetében az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. január 20-i (EU) 2015/207 
bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „Tervezés” alcíme a következő 1.5. ponttal egészül ki:
„1.5. Az országos kihatású projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság a tervezés során tájékoztatja a VEKOP 
irányító hatóságot a várható kifizetésekről, mely alapján a VEKOP irányító hatóság az éves költségvetés tervezését 
előkészíti.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „Kifizetési előrejelzések” alcíme a következő 2/A. ponttal egészül ki:
„2/A. Az országos kihatású projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság a havi pénzforgalmi tervezés során 
tájékoztatja a VEKOP irányító hatóságot a tárgyhavi tervezett kifizetés VEKOP forrás összegéről.”

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 3.4. ponttal egészül ki:
„3.4. Országos kihatású projektek esetén az azok szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság vállal kötelezettséget 
az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján.”

 4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 8.6. pontot követően a következő alcímmel egészül ki:
„EMVA és ETHA támogatást igénylő, valamint kedvezményezett meghatalmazott útján történő 
eljárásának speciális szabályai
8/A.1. A  meghatalmazást személyesen, postai úton vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani 
a  kifizető ügynökség részére az  eljárási cselekmény meghatalmazott általi elvégzését megelőzően, a  kifizető 
ügynökség által rendszeresített papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon.
8/A.2. Ha az  eljárási cselekmény elvégzésekor a  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett helyett és nevében 
meghatalmazottja jár el, akkor a  meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja az  eljárási cselekmények 
elektronikus elvégzéséhez.
8/A.3. A  meghatalmazott által a  saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazást – a  8/A.7.  pontban 
foglaltak kivételével – a  meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően legalább öt 
nappal postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a  kifizető ügynökséghez. A  meghatalmazást a  kifizető 
ügynökség a papír alapú beérkezését követő három napon belül – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – 
nyilvántartásba veszi. A 8/A.7. pontban foglaltak kivételével a meghatalmazott csak a postai úton vagy személyesen 
benyújtott meghatalmazás kifizető ügynökség általi nyilvántartásba vételét követően végezhet eljárási cselekményt. 
A meghatalmazás módosítására a meghatalmazás bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
8/A.4. A meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a 8/A.3. pontban foglaltaktól 
eltérően a  meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az  irányító hatósággal és 
a kifizető ügynökséggel szemben.
8/A.5. A  meghatalmazás megszüntetésének bejelentésére irányuló kérelem az  erre a  célra rendszeresített papír 
alapú vagy elektronikus nyomtatványon nyújtható be a kifizető ügynökséghez.
8/A.6. A  meghatalmazott által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a  meghatalmazás megszüntetésének 
bejelentésére irányuló kérelmet az  elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen 
is el kell juttatni a  kifizető ügynökséghez. A  postai úton vagy személyesen történő benyújtás hiányában 
a meghatalmazás megszüntetése az irányító hatóság és a kifizető ügynökség irányában nem hatályos.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 69. szám 5331

8/A.7. Ha a  meghatalmazott mellett a  támogatást igénylő, illetve kedvezményezett is rendelkezik ügyfélkapus 
hozzáféréssel, akkor a  meghatalmazott által ügyfélkapun benyújtott meghatalmazás, továbbá annak módosítása 
vagy megszüntetése bejelentését a  meghatalmazó elektronikusan, ügyfélkapun keresztül jóváhagyhatja. 
A  meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus meghatalmazás bejelentést, annak módosítását vagy 
megszüntetését papír alapon nem kell eljuttatni a kifizető ügynökség részére, az a meghatalmazó általi jóváhagyás 
elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az  irányító hatósággal és a  kifizető ügynökséggel 
szemben. Ha a  meghatalmazó által az  elektronikus jóváhagyás nem történik meg, akkor a  meghatalmazás, 
módosítás vagy megszüntetés bejelentését postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a kifizető ügynökség 
részére a 8/A.3. vagy a 8/A.6. pontban foglaltak szerint.
8/A.8. A  kamarai meghatalmazás benyújtására, valamint a  kamarai meghatalmazás megszüntetése bejelentésére 
–  az  e  pontban és a  8/A.9–8/A.11.  pontban foglalt eltérésekkel – a  8/A.1–8/A.7.  pontban foglaltak az  irányadók. 
A  kamarai meghatalmazás módosítására a  kamarai meghatalmazás benyújtásának szabályait kell alkalmazni. 
A kamarai meghatalmazás benyújtására a 8/A.4. pont nem alkalmazható.
8/A.9. A  kamarai meghatalmazást az  eljárási cselekmény kamarai meghatalmazott általi elvégzését megelőzően 
a kifizető ügynökség által erre a célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül kell benyújtania a kamarai meghatalmazottnak a kifizető ügynökséghez.
8/A.10. A  kamarai meghatalmazott a  saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott kamarai meghatalmazást 
az  elektronikus benyújtást követő nyolc napon belül papír alapon, postai úton vagy személyesen is köteles 
benyújtani a  kifizető ügynökséghez. A  papír alapú kamarai meghatalmazást mindkét fél köteles megőrizni. 
A kamarai meghatalmazott által a saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott kamarai meghatalmazás az elektronikus 
beérkezése időpontjában hatályossá válik az  irányító hatóságnál és a  kifizető ügynökségnél folytatott eljárások 
esetén. Az elektronikusan benyújtott kamarai meghatalmazás papír alapú benyújtásáig a kamarai meghatalmazott 
a  támogatást igénylő, illetve a  kedvezményezett helyett és nevében eljárhat, de ha a  kamarai meghatalmazott 
a  kamarai meghatalmazást az  elektronikus benyújtást követő nyolc napon belül nem nyújtja be papír alapon is 
a kifizető ügynökséghez, a kamarai meghatalmazott által elvégzett eljárási cselekmények nem hatályosak. A kamarai 
meghatalmazást a  támogatást igénylő, illetve a  kedvezményezett a  kamarai meghatalmazott általi elektronikus 
benyújtást követő nyolc napon belül jóváhagyhatja elektronikusan is, ha rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel. 
Ebben az esetben nincs szükség papír alapú benyújtásra.
8/A.11. A  kamarai meghatalmazott köteles a  tartós távollétéről vagy munkaviszonya megszűnéséről – a  távollét 
időtartama vagy a megszűnés időpontja pontos megjelölésével – a kifizető ügynökséget és a támogatást igénylőt, 
illetve a kedvezményezettet egyidejűleg értesíteni.”

 5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 13.2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jogosultsági vizsgálat során az  irányító hatóság megvizsgálja, hogy a  támogatási kérelem megfelel-e a  felhívásban 
meghatározott és a következő nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételeknek:)
„a) a  támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás használatának 
kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került,”

 6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 36.5a. ponttal egészül ki:
„36.5a. Területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a megyei fejlesztési biztos megfigyelőként 
részt vehet a döntés-előkészítő bizottság ülésén.”

 7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 102.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„102.2. Az  irányító hatóság előírhat a  102.1.  pont szerinti határidőnél rövidebb hiánypótlási határidőt is. 
A 102.1. pont szerinti határidő nem vonatkozik a 115. § (2a) bekezdésében meghatározott esetre.”

 8. 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. Az  irányító hatóság döntése 
alapján a  benyújtott kifizetési igénylés elutasítása önmagában nem jelenti a  támogatás nem rendeltetésszerű 
felhasználását.”

 9. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 184.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„184.3. Ha a  kedvezményezett köztartozását a  kitűzött határidőn belül nem szünteti meg vagy késedelmét nem 
menti ki, – az  EMVA forrásból származó támogatások kivételével – az  irányító hatóság az  adott kifizetési igénylés 
alapján jóváhagyott támogatási összeget visszavonja vagy a támogatási szerződéstől eláll.”
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 10. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 188/A.5. pontot követően a következő alcímmel egészül ki:
„Országos kihatású projektek kifizetéseinek rendezése
188/B.1. Országos kihatású projekt esetén a VEKOP irányító hatóság havonta elszámol a projekt szakmai tartalmáért 
felelős irányító hatósággal a tárgyidőszaki kifizetésekről.
188/B.2. Országos kihatású projekt esetén a  projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság minden hónap 
utolsó napját követő négy napon belül megküldi a  VEKOP irányító hatóság részére a  monitoring és információs 
rendszerből származó tárgyhavi kifizetések VEKOP-ot érintő összegét tartalmazó kimutatást.
188/B.3. A  VEKOP irányító hatóság a  kimutatást négy napon belül véleményezi, szükség esetén egyeztetést 
kezdeményez a visszatöltés összegéről.
188/B.4. A VEKOP irányító hatóság a tárgyhónapot követő tizedik napig intézkedik az összeg átutalásáról a projekt 
szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság részére.
188/B.5. A december tárgyhavi kifizetések rendezését – tekintettel a kincstár köriratában foglaltakra – az előrehozott 
egyeztetést követően december 31-ig kell végrehajtani.”

 11. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet „Értelmező rendelkezések” alcíme a  következő 209/A.  ponttal 
egészül ki:
„209/A. A 214.1–214.3., 217.1–217.7., 217.11., 223.2. és 223.3. pont alkalmazásában az irányító hatóság megjelölésen 
EMVA forrás esetén a kifizető ügynökséget is érteni kell.”

 12. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 212.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„212.4. A  szabálytalansági eljárást az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági 
feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában vagy 
egyéb szabályzatában meghatározott szervezeti egysége folytatja le. Pénzügyi eszköz esetén a  szabálytalansági 
eljárást a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítő vonatkozásában az alapok alapját végrehajtó szervezet 
folytatja le. EMVA forrás esetén a 156. § (2b) bekezdésében foglaltakra tekintettel az irányító hatóság vagy a kifizető 
ügynökség folytatja le a szabálytalansági eljárást.”

 13. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 228.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„228.4. Ha a  monitoring és információs rendszer megfelelő felülete nem áll rendelkezésre, az  irányító hatóságnak 
olyan visszakereshető projektszintű dokumentum-nyilvántartást kell létrehozni és naprakészen vezetni, amely 
biztosítja, hogy a  követelések kezelésével kapcsolatos műveletek öt napon belül rendszerezett formában 
megismerhetővé válnak. Az  irányító hatóság az  igazoló hatóság által kért alátámasztó dokumentációt az  igazoló 
hatóság kérésének megfelelően rendelkezésre bocsátja.”

 14. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont c) alpont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Követelést kell előírni
a túlfizetés eseteiben:)
„cb) halasztott önerő igénybevétele esetén, ha a projekt befejezésekor a támogatás-önerő arány nem egyezik meg 
a támogatási szerződésben rögzített támogatási intenzitással,”

 15. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont c) alpontja a következő ce) alponttal egészül ki:
(Követelést kell előírni
a túlfizetés eseteiben:)
„ce) pénzügyi paraméter – így különösen a  támogatási intenzitás vagy áfa-státusz – változása esetén, ha 
a kedvezményezettnek tartozása áll fenn az irányító hatóság felé,”

 16. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1a. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(Pénzügyi eszközök esetén az alapok alapját végrehajtó szervezettel szemben követelést kell előírni továbbá,)
„c) ha az alapok alapját végrehajtó szervezetnek forrásátcsoportosítás miatt keletkezik visszafizetési kötelezettsége.”

 17. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1b. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(Az alapok alapját végrehajtó szervezet követelést írhat elő a pénzügyi közvetítő felé továbbá,)
„c) ha a pénzügyi közvetítőnek forrásátcsoportosítás miatt keletkezik visszafizetési kötelezettsége.”

 18. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 232.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„232.1. A  követelés előírása után további kifizetés nem teljesíthető a  kedvezményezett részére, továbbá 
a  követeléssel érintett szerződés vonatkozásában. A  követelés előírását követően a  kedvezményezett által 
benyújtott, számlát nem tartalmazó záró kifizetési igénylés nem hagyható jóvá, míg a  kedvezményezett vissza 
nem fizeti a követelt összeget. A kizárólag előleg elszámolást tartalmazó kifizetési igénylés nem hagyható jóvá, míg 
az előleg elszámolásra szánt számlákból a követelés kompenzálása nem történt meg.”
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 19. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 233.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„233.5. A  visszavont követelésekről az  irányító hatóság az  érvénytelenítő döntés meghozatalát követő öt napon 
belül tájékoztatja az igazoló hatóságot, ha a követelésben érintett számla közösségi hozzájárulás rendezésben már 
elszámolásra került.”

 20. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet „A követelés összegének megállapítása” alcíme a  következő 
234.4. ponttal egészül ki:
„234.4. A  követelés összegének megállapítása során országos kihatású projekt esetén meg kell állapítani 
a  követelésen belül a  VEKOP-ra vonatkozó összeget és a  projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság 
kezelésében lévő operatív programra eső összeget.”

 21. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 237.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„237.1. A túlfizetés 229.1. pont c) alpont ca) alpontja, a 229.1a. pont c) alpontja, a 229.1b. pont c) alpontja szerinti 
eseteiben, valamint a  229.1.  pont n)  alpontja szerinti esetben csak az  előírt fizetési határidő, részletfizetés esetén 
a  részletfizetési megállapodásban rögzített határidők leteltét követően kell ügyleti kamatot felszámítani. 
A  229.1.  pont c)  alpont cc)  alpontja szerinti esetben a  szerződésmódosítás hatálybalépésétől ügyleti kamatot 
kell felszámítani. A  229.1.  pont c)  alpont ce)  alpontja szerinti esetben a  kamatszámítás kezdete a  pénzügyi 
paraméterváltozás átvezetését tartalmazó elszámolási ütem jóváhagyásának napja.”

 22. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet „Az ügyleti kamat kiszámítása” alcíme a  következő 237.11.  ponttal 
egészül ki:
„237.11. Ha a  kedvezményezett felszámolási eljárás alá kerül, az  ügyleti kamat számításának kezdő időpontja 
a  támogatás folyósításának napja, utolsó napja a  felszámolás kezdő időpontja. Ezt követően késedelmi kamat 
érvényesíthető.”

 23. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 239.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„239.1. Kis értékű követelés esetén – szabálytalansági eljárás alapján előírt követelés kivételével – az irányító hatóság 
dönt a  követelés leírásáról. Pénzügyi paraméterváltozás miatt előírt túlfizetés alapú követelés esetén kis értékű 
követelést nem kell beszedésre előírni.”

 24. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 241.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„241.2. A kompenzálás a még ki nem fizetett, azonos projektre vonatkozó, de elszámoló bizonylatokkal elszámolt és 
elfogadott támogatás követelésbe történő beszámítását jelenti. Konzorcium esetén kompenzálni csak a követeléssel 
érintett tag elszámolásaiból lehet.”

 25. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 243.1. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(A kompenzálásra felhasználandó elszámoló bizonylatokat a következő sorrendben kell kezelni:)
„c) a kedvezményezett által előleg elszámolásba bevont számlák kompenzálásba bevonandók.”

 26. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A tájékoztató levél” alcíme a következő 250/A. ponttal egészül ki:
„250/A. Ha a  kedvezményezett a  részletfizetési megállapodásban foglaltaknak megfelelően teljesít, elegendő 
az utolsó részlet beérkezését követően tájékoztatni a követelés teljesítéséről.”

 27. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 253.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„253.1. A  kedvezményezett követelésenként egy alkalommal részletfizetési kérelmet nyújthat be az  irányító 
hatósághoz. Az  irányító hatóság a  kérelem beérkezését követő tíz napon belül dönt a  részletfizetés 
engedélyezéséről.”

 28. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 254.1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A részletfizetési kérelem elfogadása, valamint a  részletfizetés ütemezése és az  egyes részletek nagysága megállapítása 
során az irányító hatóság figyelembe veszi)
„b) az operatív program zárásának várható dátumát,”

 29. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 254.1a. ponttal egészül ki:
„254.1a. A visszafizetési kötelezettség határideje nem haladhatja meg a tizenkét hónapot.”

 30. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 265.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„265.1. A  kedvezményezett által teljesített visszafizetésről szóló fizetésiszámla-kivonat kézhezvételét követően, 
annak rögzítését megelőzően az  irányító hatóság utalványt készít a  visszafizetésről. A  fizetésiszámla-kivonat 
jóváírásról szóló tételének rögzítése az utalvány alapján történik.”

 31. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 269.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„269.3. Az  irányító hatóság és az  igazoló hatóság közötti rendezés a  közösségi hozzájárulás rendezése keretében 
történik azzal, hogy ezek a  rendezendő tételek (befizetés, kompenzálás, kis értékű leírás, tagállami teherviselésű 
behajthatatlan leírás) az irányító hatóság által utalandó összegként kerülnek számításba vételre.”
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 32. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 269.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„269.6. A  közösségi hozzájárulás pénzügyi rendezését az  igazoló hatóság állítja össze. Az  átutalási megbízás 
ellenőrzése és jóváhagyása azon fél kötelezettsége, amelynek a kezelése alatt lévő fizetési számla terhelendő.”

 33. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 274. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„274. Az igazoló hatóság a követelések költségnyilatkozatban való kezelését saját eljárásrendje alapján végzi. EMVA 
esetén a kifizető ügynökség saját eljárásrendje szerint jár el.”

 34. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 279.1a. ponttal egészül ki:
„279.1a. Az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71.  cikk (1)  bekezdése hatálya alá nem eső 
projekteknél a felhívás rendelkezik a fenntartási kötelezettségről.”

 35. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 327/B.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„327/B.3. A  beruházások helyszíni szemléjét, valamint az  eseményszemlét egy fő is végezheti. Ha a  jóváhagyott 
támogatási összeg a százmillió forintot nem haladja meg, a helyszíni ellenőrzést egy fő is végezheti.”

 36. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet „EMVA, ETHA specifikus szabályok a  projektek végrehajtása során 
végzett helyszíni szemlék és helyszíni ellenőrzések tekintetében” alcíme a  következő 327/B.11–327/B.17.  ponttal 
egészül ki:
„327/B.11. Ha a  természetes személy kedvezményezett jogainak gyakorlásában akadályozott, kérheti az  akadály 
megszűnéséig, de legfeljebb két hónapig a  helyszíni ellenőrzés vagy szemle megkezdése elhalasztását vagy 
az ellenőrzési cselekmények felfüggesztését. Az ellenőrzés vagy szemle felfüggesztése az ellenőrzés időtartamába 
nem számít bele.
327/B.12. A 327/B.11. pontban foglaltak nem alkalmazhatóak akkor, ha az ellenőrzés megkezdésének elhalasztása 
vagy az  ellenőrzési cselekmények felfüggesztése az  ellenőrzés célját veszélyeztetné, meghiúsítaná, vagy egyéb 
módon ellehetetlenítené a folyamatban lévő eljárást.
327/B.13. A  kedvezményezett az  ellenőrzésről való tudomásszerzést követően az  ellenőrzés alá vont intézkedésre  
– a vizsgált időszakra és az ellenőrzés tárgyára – vonatkozóan kifizetési igénylését nem módosíthatja vagy vonhatja 
vissza.
327/B.14. Ha a lefolytatott adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés nem tár fel szabálytalanságot, a kedvezményezett 
az  ellenőrzésről készült, lezárt jegyzőkönyv kézhezvételét követően kérelmét az  ellenőrzéshez kapcsolódó döntés 
meghozataláig részben vagy egészben visszavonhatja.
327/B.15. Az  eljárás megindítására irányuló kérelemre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni 
a  kedvezményezett által benyújtott más kérelemre is azzal, hogy az  a  327/B.13.  pontban meghatározott kivétellel 
a tárgyban hozott döntés meghozataláig vonható vissza.
327/B.16. A döntés megalapozását szolgáló nyilvántartási rendszerek adataiban a kedvezményezett által a kérelem 
benyújtását követően kezdeményezett visszamenőleges módosítások nem fogadhatóak el, ha a  módosítás 
az intézkedésben való részvétel feltételeinek utólagos teljesítésére vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.
327/B.17. A  kifizető ügynökség a  kedvezményezettel szerződéses kapcsolatban álló harmadik személynél 
az intézkedésben való részvétellel összefüggésben kapcsolódó ellenőrzést végezhet.”

 37. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 340.8. és 340.9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„340.8. Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az  általa üzemeltetett közérdekű bejelentő 
rendszeren (www.anti-lop.hu) tett közérdekű bejelentések kivizsgálása érdekében az  irányító hatóságoktól 
információt, adatot kérhet, szabálytalansági gyanúbejelentőt tehet. Az  irányító hatóságok ezen információkat, 
adatokat, az esetlegesen megindított szabálytalansági eljárásról történő tájékoztatást a megkeresés kézhezvételét 
követő öt munkanapon belül megküldik az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére, aki 
megteszi a szükséges intézkedéseket.
340.9. Az irányító hatóságok a bűnügyi megkeresések kapcsán tett intézkedésekről, a megindított szabálytalansági 
eljárásról a  megkeresés kézhezvételétől számított tíz napon belül tájékoztatják az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős minisztert.”

 38. Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
 1. 137.1.  pontjában az  „Az irányító hatóság az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel 

egyeztetve jogosult a  dokumentum alapú és a  kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel végzett 
helyszíni ellenőrzés elemeit előzetes és utólagos ellenőrzési tevékenységekre osztani.” szövegrész,

 2. 229.1. pont o) alpontja,
 3. 235.1. pontjában a „ , pénzügyi záráshoz” szövegrész,
 4. 236.1. pontjában az „– a 229.1. pont o) alpontja szerinti kivétellel –” szövegrész,
 5. 236.5. pontja,
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 6. 247.6. pontjában az „(EU, hazai, el nem számolható hazai)” szövegrész,
 7. 256.3. pontja,
 8. 257.3 pontja,
 9. 261.2. pontja,
10. 261.4. pontjában az „a projektátadás nem lehetséges és emiatt” szövegrész,
11. 261.5. pontja,
12. 265.2. pontjában a „ , továbbá fel kell tüntetni a követelés megtérült és fennálló összegét” szövegrész,
13. 269.1. pontjában az „eljárásrendjében meghatározott módon,” szövegrész.

2. melléklet a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:
(A) (B)

(1.) (Azonosító) (Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek alátámasztó dokumentumainak megnevezése)

(12.) (2.2.) Terület-előkészítés

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 109a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D)

(1.) (Azonosító)
(Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek 

alátámasztó dokumentumainak megnevezése)
(Benyújtás gyakorisága)

(E rendelet szerinti 

záradékolási kötelezettséget 

az alábbi dokumentumok 

vonatkozásában kell 

megtenni)

109a. 5.1.5.

Szerződés vagy szerződés hiányában 
visszaigazolt írásos megrendelő, 
szerződés és visszaigazolt írásos 

megrendelő hiányában nyilatkozat arról, 
hogy írásbeli szerződés nem történt.

Egyszer, a költség első 
elszámolásakor, illetve 

változás esetén

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 113a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D)

(1.) (Azonosító)

(Elszámolható költségek – Támogatható 

tevékenységek alátámasztó dokumentumainak 

megnevezése)

(Benyújtás gyakorisága)

(E rendelet szerinti 

záradékolási kötelezettséget 

az alábbi dokumentumok 

vonatkozásában kell 

megtenni)

113a. 5.2.4.

Szerződés vagy szerződés hiányában 
visszaigazolt írásos megrendelő, 
szerződés és visszaigazolt írásos 

megrendelő hiányában nyilatkozat arról, 
hogy írásbeli szerződés nem történt.

Egyszer, a költség első 
elszámolásakor, illetve 

változás esetén

 4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 117a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D)

(1.) (Azonosító)

(Elszámolható költségek – Támogatható 

tevékenységek alátámasztó dokumentumainak 

megnevezése)

(Benyújtás gyakorisága)

(E rendelet szerinti 

záradékolási kötelezettséget 

az alábbi dokumentumok 

vonatkozásában kell 

megtenni)

117a. 5.3.4.

Szerződés vagy szerződés hiányában 
visszaigazolt írásos megrendelő, 
szerződés és visszaigazolt írásos 

megrendelő hiányában nyilatkozat arról, 
hogy írásbeli szerződés nem történt.

Egyszer, a költség első 
elszámolásakor, illetve 

változás esetén
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 5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 121a. és 121b. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D)

(1.) (Azonosító)

(Elszámolható költségek – Támogatható 

tevékenységek alátámasztó dokumentumainak 

megnevezése)

(Benyújtás gyakorisága)

(E rendelet szerinti 

záradékolási kötelezettséget 

az alábbi dokumentumok 

vonatkozásában kell 

megtenni)

121a. 5.4.4.

Szerződés vagy szerződés hiányában 
visszaigazolt írásos megrendelő, 
szerződés és visszaigazolt írásos 

megrendelő hiányában nyilatkozat arról, 
hogy írásbeli szerződés nem történt.

Egyszer, a költség első 
elszámolásakor, illetve 

változás esetén

121b. 5.4.5. Teljesítésigazolás
A költség 

felmerülésekor

 6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 141–145. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D)

(1.) (Azonosító)
(Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek 

alátámasztó dokumentumainak megnevezése)
(Benyújtás gyakorisága)

(E rendelet szerinti 

záradékolási kötelezettséget 

az alábbi dokumentumok 

vonatkozásában kell 

megtenni)

141. 6.6.
A Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és 

b) pontjában meghatározott védelmi és 
biztonsági tárgyú beszerzések esetén:

142. 6.6.1. Illetékes miniszter nyilatkozata

143. 6.6.2.

Országgyűlés illetékes bizottsága 
jogszabályban meghatározott 

feltételeknek megfelelő kezdeményezés 
alapján hozott előzetes döntése

144. 6.7.

A versenyt biztosító, piaci ár 
alátámasztását szolgáló három árajánlat 

bekéréséről szóló kedvezményezetti 
nyilatkozat

145. 7.
Az átláthatóságról szóló nyilatkozat és 

az azt alátámasztó dokumentumok

Kifizetés igénylésekor, 
ha az előzetesen 

megküldött 
átláthatóságról szóló 
nyilatkozathoz képest 

változás történt

3. melléklet a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 2.3.2.5a. és 2.3.2.5b. ponttal egészül ki:
„2.3.2.5a. Az EMVA és az ETHA finanszírozású projektek kivételével a három millió forintnál nagyobb elszámolható 
összköltségű projektek azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg 
a  300  000  forintot, a  szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat (így különösen 
árajánlatokat) a  kedvezményezettnek nem kell benyújtania az  irányító hatósághoz, azonban azokat az  irányító 
hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. A  szokásos piaci árnak való megfelelést az  irányító hatóság 
ellenőrizheti úgy is, hogy a  felhívásban az  adott költségtípus esetén referenciaárakat ír elő, és a  kifizetés-
igénylés vizsgálata során az  előírt referenciaárakhoz képest vizsgálja a  felmerült valós költséget. Ilyen esetben 
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–  a  közbeszerzési kötelezettség alá eső beszerzések kivételével – a  kedvezményezett a  felhívásban mentesíthető 
a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumok beadása alól.
2.3.2.5b. Nem független az  az ajánlattevő, amelyben a  támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy 
tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a  szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre 
jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1.  § (1)  bekezdés 2.  pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, 
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan 
szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a  szervezet nevében 
nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a  kedvezményezett szervezetében vagy a  másik ajánlattevő 
szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat 
gyakorol. Nem független továbbá az  ajánlattevő, ha a  támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik 
ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.7.3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.7.3.2.1. A  szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb 
a következő táblázat szerinti bruttó költség, külföldi szállás esetén bruttó 150 euró mértékű költség számolható el. 
Belföldi szállás esetén magasabb összeg akkor számolható el, ha az elszállásolt személy hivatali beosztása alapján 
a kedvezményezett a magasabb összeget megindokolta, és azt az irányító hatóság elfogadta.

A B

1. Turisztikai régió
Bruttó szállásköltség 

(1 főre)

2. Budapest kiemelt üdülőkörzet 23 900 Ft

3. Pest megye 15 000 Ft

4. Közép-Dunántúl 13 300 Ft

5. Nyugat-Dunántúl 13 700 Ft

6. Dél-Dunántúl 11 400 Ft

7. Észak-Magyarország 13 500 Ft

8. Észak-Alföld 10 900 Ft

9. Dél-Alföld 11 300 Ft
”

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.8.2.1. Közszféra szervezet kedvezményezettek – ide nem értve az  egyházi jogi személyt – az  Útmutató 
3.8.1.5.  pontja szerinti szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a  projekt keretében, ha a  szakértői 
szolgáltatást költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy önkormányzat 
–  együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és 
amelyek a  szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy 
munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes 
személlyel láthatják el.”

A Kormány 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § (10)  bekezdés, a  3.  § (7) és (8)  bekezdés és a  10.  § tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (2) és (3)  bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 6.  § tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (1)  bekezdés 30.  pontjában, valamint 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 174/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 7.  § és a  11.  § (2)  bekezdés tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi 
XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
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a 8.  § tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § 
(1) bekezdés g) pontjában, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 9.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 12.4. és 
17.  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 11. § (1) bekezdés tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 11.  § (4)  bekezdés tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén értesítendő hatóságok és a kötelező 
értesítés esetei

1. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) szerinti kéményseprő-ipari 
szerv és kéményseprő-ipari szolgáltató (a továbbiakban együtt: kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó)
a) a nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető,
b) a használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága,
c) a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása,
d) a ki nem égethető, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,
e) a  szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-

elvezetőnél az  E–F tűzvédelmi osztályú – nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú – tetőhéjalás 
esetén a szikrafogó hiánya,

f ) a  B–F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet – a  falába beépítve – tartalmazó égéstermék-
elvezető használata,

g) a  jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a  műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő 
minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata,

h) a  nem megfelelően rögzített, tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú vagy nem megfelelő tömörségű 
összekötő elem,

i) a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása, vagy
j) az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma
miatti – az életet és a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető – veszély észlelése esetén soron kívül, de legkésőbb 
három munkanapon belül értesíti az  első fokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében 
a földgázelosztót.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti valamely esetben a  helyszínen nem kéményseprőmester jár el, az  értesítés szakmai 
indokoltságát (az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyét jelentő hiba fennállását) az  ellenőrzést vagy 
vizsgálatot végző személy a  felette szakmai felügyeletet gyakorló, a  kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónál 
foglalkoztatott kéményseprőmesterrel a helyszínről egyezteti. Az egyeztetés megtörténtét a Kstv. 2. § (8) bekezdése 
szerinti dokumentumban fel kell tüntetni. Az  értesítés elküldése előtt annak indokoltságát a  kéményseprőmester 
aláírásával igazolja. A kéményseprőmester aláírása nélkül az értesítés nem küldhető el.

2. A kéményseprő-ipari tevékenységgel összefüggő hatósági eljárás rendje

2. § (1) Ha a tűzvédelmi hatóság a Kstv. 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatást követően megállapítja, 
hogy az ingatlan használója és az ingatlan tulajdonosa nem azonos, három napon belül írásban értesíti az ingatlan 
tulajdonosát is az 1. §-ban foglaltakról és az égéstermék-elvezető használatának a Kstv. 5. § (2) bekezdés d) pontja 
szerinti tilalmáról.

 (2) A  tűzvédelmi hatóság a  Kstv. 3.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott tájékoztatást követő harminc napon 
belül ellenőrzi az  ingatlanhasználó Kstv. 5.  § (2)  bekezdés d)  pontjában meghatározott kötelezettségének 
teljesítését. Ha a  tűzvédelmi hatóság megállapítja, hogy az  ingatlan használója az  égéstermék-elvezetőt a  tilalom 
ellenére üzemelteti és az  üzemeltetés az  életet és a  vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, az  ingatlan 
tulajdonosával szemben tűzvédelmi bírságot szab ki a  tűzvédelmi bírságról szóló kormányrendelet rendelkezései 
szerint.
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 (3) A  tűzvédelmi hatóság megtiltja az  égéstermék-elvezető üzemeltetését, ha az  ingatlan tulajdonosa a  hatóság 
felhívására az előírt határidőben sem tesz eleget a Kstv. 5. § (3) bekezdés alapján fennálló, a Kstv. 5. § (2) bekezdés 
a) és e) pontjában foglalt kötelezettségének.

 (4) A tűzvédelmi hatóság (3) bekezdés szerinti tiltását követően az égéstermék-elvezető akkor üzemeltethető újra, ha 
a  szabálytalanságot megszüntették, és azt a  kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a  Kstv. 2.  § (8)  bekezdésben 
meghatározott dokumentumban igazolja. A  kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a  Kstv. 2.  § (8)  bekezdésben 
meghatározott dokumentum másolatát a  tűzvédelmi hatóság részére a  kiállítástól számított három munkanapon 
belül továbbítja.

 (5) A  tűzvédelmi hatóság kérelemre hatósági eljárásban vizsgálja ki a  kéményseprő-ipari szolgáltató által kiállított, 
a  Kstv. 2.  § (8)  bekezdése szerinti, a  kéményseprő-ipari tevékenység elvégzésének eredményét tartalmazó 
dokumentum kiadásával, valamint a Kstv. 3. § (6) bekezdése szerinti felmérésről szóló értesítéssel kapcsolatos vitás 
ügyeket, és azok tartalmát felülvizsgálja.

 (6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott eljárás megindítására irányuló kérelem a  Kstv. 2.  § (8)  bekezdése szerinti 
dokumentum, illetve a Kstv. 3. § (6) bekezdése szerinti felmérésről szóló értesítés kézhezvételétől számított tizenöt 
napon belül nyújtható be a  tűzvédelmi hatósághoz. A kérelemhez mellékelni kell a dokumentum, illetve értesítés 
másolatát és az első fokú hatósági eljárásért fizetendő eljárási illeték megfizetését igazoló okiratot.

 (7) Ha a tűzvédelmi hatóság az (5) bekezdés szerinti eljárása során megállapítja, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltató 
nem tett eleget a Kstv. 2. § (8) bekezdése, illetve a Kstv. 3. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségnek, határozatban 
állapítja meg a dokumentum három munkanapon belül történő kiadásának kötelezettségét. A tűzvédelmi hatóság 
a  (6)  bekezdés szerinti kérelmet elutasítja, ha a  Kstv. 2.  § (8)  bekezdése, illetve a  Kstv. 3.  § (6)  bekezdése szerinti 
dokumentumot a kéményseprő-ipari szolgáltató kiadta.

 (8) Ha a tűzvédelmi hatóság a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentum, illetve a Kstv. 3. § (6) bekezdése szerinti 
értesítés kérelemre lefolytatott felülvizsgálata során megállapítja, hogy annak tartalma nem megfelelő, és 
a  dokumentum kiállításának alapjául szolgáló kéményseprő-ipari feladat elvégzésének időpontjában fennálló 
adat rendelkezésre áll, határozatban módosítja a dokumentum tartalmát. Ha a dokumentum módosításához nem 
áll rendelkezésre minden adat, a  tűzvédelmi hatóság határozatban kötelezi a  kéményseprő-ipari szolgáltatót 
a  dokumentum alapjául szolgáló, a  Kstv. 2.  § (4) vagy (5)  bekezdésében, illetve a  Kstv. 3.  § (6)  bekezdésében 
meghatározott feladat ismételt elvégzésére.

 (9) Az  (5)  bekezdésben meghatározott eljárást lezáró döntést a  kérelmező ügyféllel és a  kéményseprő-ipari 
szolgáltatóval is közölni kell.

 (10) A tűzvédelmi hatóság a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény alapján – a (6)–(9) bekezdésben 
foglaltak megfelelő alkalmazásával –
a) eljár az  ingatlan használójának, tulajdonosának a  kéményseprő-ipari szerv kéményseprő-ipari 

tevékenységével kapcsolatos panasza esetén, ha azt az  ingatlan használója vagy tulajdonosa kérelmére 
a kéményseprő-ipari szerv – igazolható módon – nem orvosolta,

b) kivizsgálja a  kéményseprő-ipari szerv által kiállított, a  Kstv. 2.  § (8)  bekezdése szerinti, a  kéményseprő-ipari 
tevékenység elvégzésének eredményét tartalmazó dokumentum kiadásával kapcsolatos vitás ügyeket, 
valamint annak tartalmát megvizsgálja,

c) megvizsgálja az  égéstermék-elvezető használati és műszaki állapota kéményseprő-ipari szerv általi, a  Kstv. 
3. § (6) bekezdése szerinti felmérésének tartalmát,

és a kéményseprő-ipari szervet – határidő tűzésével – írásban a  jogszerű állapot helyreállítására hívja fel, valamint 
intézkedéséről az ingatlan használóját, tulajdonosát értesíti.

3. § (1) A  tűzvédelmi hatóság a kéményseprő-ipari szolgáltatót a kéményseprő-ipari tevékenység gyakorlásától eltilthatja, 
ha megállapítja, hogy a  kéményseprő-ipari tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt szakmai, 
személyi és tárgyi feltételekkel teljes mértékben nem rendelkezik.

 (2) A  tűzvédelmi hatóság a  kéményseprő-ipari szolgáltatót az  (1)  bekezdés esetén a  kéményseprő-ipari tevékenység 
végzéséhez szükséges jogszabályban előírt szakmai, személyi és tárgyi feltételek maradéktalan teljesítéséig tilthatja 
el a tevékenység végzésétől az érintett ellátási területen, és intézkedik az eltiltás tényének a Kstv. 7. § (4) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban történő feltüntetéséről.

 (3) Ha a  tevékenység végzésétől az  (1)  bekezdés szerint eltiltott kéményseprő-ipari szolgáltató a  kéményseprő-ipari 
tevékenységet a  tiltás időtartamának leteltét követően folytatni kívánja, a  tevékenység megkezdése előtt eleget 
kell tennie a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározott bejelentési kötelezettségének.
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 (4) A  kéményseprő-ipari szolgáltató székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság megyei ellátási területenként 
nyilvántartást vezet a  Kstv. 7.  § (4)  bekezdése alapján a  kéményseprő-ipari tevékenységet folytatni kívánó 
szolgáltatókról.

 (5) A  helyi önkormányzat Kstv. 10.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti döntése esetén a  tűzvédelmi hatóság 
a  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012.  évi XC.  törvény alapján vezetett nyilvántartásába felvett 
közszolgáltatókat 2016. július 1-jétől átvezeti a Kstv. 7. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba.

 (6) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a  Kstv. 7.  § (4)  bekezdése szerinti nyilvántartás adatai 
alapján ingyenesen és korlátozás nélküli hozzáférés lehetőségével naprakészen közzéteszi az  interneten 
a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nevét, címét, elérhetőségét, működési helyét, ellátási területét.

 (7) A tűzvédelmi hatóság vizsgálja
a) a  kéményseprő-ipari szervnél a  kéményseprő-ipari tevékenység szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek 

fennállását,
b) a kéményseprő-ipari szerv tevékenységét.

 (8) A tűzvédelmi hatóság a kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó szabályok megsértése esetén a kéményseprő-ipari 
szervet – határidő tűzésével – írásban a  jogszerű állapot helyreállítására hívja fel és felhívásáról, valamint a  2.  § 
(10) bekezdése szerinti intézkedéséről a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét írásban tájékoztatja.

3. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó kötelező értesítési feladatai

4. § (1) A  kéményseprő-ipari szerv, a  Kstv. 10.  § (3)  bekezdése szerinti szolgáltató a  sormunka tényleges időpontjáról 
(a továbbiakban: első időpont) legalább tizenöt nappal korábban köteles az ingatlan használóját hirdetmény útján 
értesíteni, valamint honlapján a sormunkával érintett ingatlan közterületi elnevezésének megadásával tájékoztatni. 
Ha a  kéményseprő-ipari tevékenység az  első időpontban nem végezhető el, a  kéményseprő-ipari szerv, a  Kstv. 
10.  § (3)  bekezdése szerinti szolgáltató második időpontot jelöl meg, amelyről legalább tizenöt nappal korábban 
az ingatlan használóját, tulajdonosát a (2) bekezdésben meghatározott módon értesíti. A második időpontról szóló 
értesítés tartalmazza a kéményseprő-ipari tevékenység – annak ismételt meghiúsulása napjától számított – harminc 
napon belüli igénybevételének kötelezettségére vonatkozó felhívást, és a  kötelezettség elmulasztása esetére 
a figyelmeztetést arról, hogy a kéményseprő-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató a tűzvédelmi 
hatóságot értesíti.

 (2) A  kéményseprő-ipari szerv, a  Kstv. 10.  § (3)  bekezdése szerinti szolgáltató a  sormunka második időpontjáról 
sorszámozott, lakcímre szóló, szigorú számadású, kétpéldányos bizonylaton nyilvántartott okirat egy példányán
a) ajánlott postai küldeménnyel,
b) tanúval vagy fényképfelvétellel igazolt, postaládában, annak hiányában kapura vagy bejárati ajtóra jól látható 

módon elhelyezett értesítéssel,
c) a társasház közös képviselője, lakásszövetkezeti lakóépület esetén a lakásszövetkezet elnöke útján,
d) személyesen – az  értesítés megtörténtét az  értesített személy vagy ennek hiányában tanú aláírásával 

igazolva –, vagy
e) a  társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben elhelyezett – a  társasház közös képviselője, 

a lakásszövetkezet elnöke által előzetesen igazoltan átvett – hirdetménnyel
értesíti az ingatlan használóját.

 (3) A (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti tanú nem lehet a kéményseprő-ipari tevékenységet az ingatlan használójánál 
végző kéményseprő-ipari szerv, Kstv. 10.  § (3)  bekezdése szerinti szolgáltató alkalmazottja, megbízottja vagy 
tulajdonosa.

 (4) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti fényképfelvétel alkalmazása esetén a  kézbesítés időpontjának és helyszínének 
egyértelműen azonosíthatónak kell lennie.

 (5) A  társasház közös képviselője vagy a  lakásszövetkezet elnöke a  kéményseprő-ipari szerv, a  Kstv. 10.  § 
(3)  bekezdése szerinti szolgáltató értesítésének kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedik a  társasház 
vagy a  lakásszövetkezet szabályzatai szerinti módon az  ingatlan használóinak a  sormunka időpontjáról történő 
értesítéséről.

 (6) A  kéményseprő-ipari szerv, a  Kstv. 10.  § (3)  bekezdése szerinti szolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti értesítést 
az  ingatlan használója részére elektronikus úton is továbbíthatja, ha az  ingatlan használója hozzájárult a Kstv. 5. § 
(12) bekezdése szerinti kapcsolattartáshoz.

 (7) A sormunka első időpontja, és az annak elmaradása esetére megjelölt második időpont az (1) bekezdés szerinti első 
értesítésben is megadható.
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 (8) Az (1) bekezdésben meghatározott értesítésnek tartalmaznia kell
a) a kéményseprő-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató nevét, székhelyét,
b) a kéményseprő-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségét 

(különösen címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét),
c) a személyes és telefonos ügyfélfogadás rendjét,
d) az ingatlan címét, ahol a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzendő,
e) a sormunka elvégzésének tényleges időpontját év, hónap, nap megjelölésével, valamint
f ) a tűzvédelmi hatóság megnevezését, címét.

 (9) Ha az ingatlan használója – a Kstv. 3. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével –
a) a  kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó által a  Kstv. 2.  § (8)  bekezdése szerinti dokumentumban 

feltüntetett szabálytalanságot a  következő ellenőrzés időpontjáig nem szünteti meg, a  kéményseprő-ipari 
tevékenységet ellátó a következő ellenőrzés időpontjától,

b) a Kstv. 2. § (7) bekezdése, 5. § (2) bekezdése és 5. § (4)–(6) bekezdése szerinti kötelezettségét nem teljesíti, 
a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó annak észlelésétől

számított három munkanapon belül írásban, igazolható módon, legfeljebb hatvan napos határidő megjelölésével 
felhívja az  ingatlan tulajdonosát a  kötelezettség teljesítésére, a  szabálytalan állapot megszüntetésére. A  felhívás 
eredménytelensége vagy kézbesítésének sikertelensége esetén a  kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó 
a tűzvédelmi hatóságot nyolc napon belül értesíti.

 (10) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a Kstv. 3. § (6) bekezdésében foglalt értesítési kötelezettségét a sormunka 
vagy a megrendelésre végzett kéményseprő-ipari tevékenység során történt felmérés elvégzésétől számított nyolc 
napon belül írásban teljesíti, megjelölve az  égéstermék-elvezető jogszabályban előírtnál gyakoribb, sormunka 
keretében történő ellenőrzése, tisztítása szükségességének okát és az  ellenőrzés, tisztítás szakmailag indokolt 
gyakoriságát.

 (11) A  kéményseprő-ipari szerv a  Kstv. 10.  § (17)  bekezdésében meghatározott nyilatkozat-felvétel eredményéről 
az ingatlan használóját a nyilatkozat-felvétel helyszínén a nyilatkozat egy példányának átadásával, helyszíni átadás 
hiányában postai úton vagy – az  ingatlan használójának hozzájárulása esetén – a  Kstv. 5.  § (12)  bekezdésében 
meghatározott módon értesíti.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.
 (2) Ahol e  rendelet a  kéményseprő-ipari szolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseket állapít meg, ezek alatt a  Kstv. 

átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásában a közszolgáltatót is érteni kell.

6. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
4. számú mellékletének 2. pont 1.14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.14. kéményseprő-ipari szerv, kéményseprő-ipari szolgáltató, kéményseprő-ipari közszolgáltató.”

7. § (1) A  tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a  tűzvédelmi bírságról és a  tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés 
j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a  (2) és (3)  bekezdésben, az  5.  §-ban és más kormányrendeletben 
meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]
„j) eljár a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 7. § (2) bekezdés 
a), b), d) és e) pontjában meghatározott hatósági eljárásokban,”

 (2) Az R2. 1. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a  továbbiakban: 
területi szerv) jelöli ki, amely]
„h) eljár – az 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott kivétellel – a Kstv. 7. §-ában meghatározott hatósági és 
felügyeleti eljárásokban,”

 (3) Az R2. 1. § (3) bekezdés h) pontja a következő hf ) alponttal egészül ki:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a  továbbiakban: 
központi szerv) jelöli ki, amely
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a kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása 
során]
„hf ) eljár a Kstv. 7. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott hatósági eljárásokban,”

 (4) Az  R2. 1.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „az (1)  bekezdés a)–g) és k)  pontjában” szövegrész helyébe az 
„az (1) bekezdés a)–g) és j)–k) pontjában” szöveg lép.

 (5) Az  R2. 5.  § (1)  bekezdésében az  „az 1.  § (1)  bekezdés a)–g) és j)–n)  pontja, 1.  § (2)  bekezdés g)  pontja, 1.  § 
(3) bekezdés b)–c) pontja” szövegrész helyébe az „az 1. § (1) bekezdés b)–g) és j)–n) pontja, az 1. § (2) bekezdés g), k) 
és l) pontja, valamint az 1. § (3) bekezdés b)–c) pontja” szöveg lép.

 (6) Az R2. 7. § (1) bekezdésében a „Ksktv.-ben” szövegrész helyébe a „Kstv.-ben” szöveg lép.

8. § (1) A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 367/2012. 
(XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  Kormány az  építési termék, építményszerkezet, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, 
berendezés, tűzoltó-technikai termék (a  továbbiakban együtt: termék) tűzvédelemmel, valamint nyitott 
égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése során keletkező szén-monoxid érzékelésére szolgáló berendezéssel 
(a  továbbiakban: szén-monoxid-érzékelő) kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervként 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF) jelöli ki.
(2) A  Kormány a  termékek tűzvédelemmel, valamint a  szén-monoxid-érzékelőkkel összefüggő piacfelügyeleti 
hatósági feladatokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések lefolytatására – a  Honvédelmi Minisztérium 
vagyonkezelésében lévő ingatlanok kivételével – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.”

 (2) Az R3. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A BM OKF és a katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrzi a forgalomba hozott, forgalmazott,
a) beépítésre kerülő vagy beépített termék tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek
b) felszerelt szén-monoxid-érzékelő műszaki előírásoknak
való megfelelőségét.”

9. §  Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) 
Korm. rendelet 4. mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Kéményseprő-ipari szerv, kéményseprő-ipari szolgáltató, kéményseprő-ipari közszolgáltató”

10. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 21. §-ának 
28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A belügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„28. településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,”
(felelős tagja.)

 (2) Az R5. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44.  § A  miniszter a  településüzemeltetésért és kéményseprő-ipari tevékenységért való felelőssége keretében 
előkészíti a temetkezési közszolgáltatásra és a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására vonatkozó jogszabályokat.”

11. § (1) Hatályát veszti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a) 8. § (2) bekezdés h) pontja;
b) 8. § (3) bekezdés f ) pontja.

 (2) Hatályát veszti az R2. 9/A. §-a és 9/B. §-a.
 (3) Hatályát veszti a  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) 

Korm. rendelet.
 (4) Hatályát veszti a  nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az  ennek során eljáró állami 

szervek kijelöléséről szóló 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 69. szám 5343

A Kormány 100/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont 
bb) alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
28. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
29. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés w) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés l) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) és j) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

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

1. §  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a 
a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Nem szükséges a  (2)  bekezdés szerinti személy hozzájárulása a  környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtását szolgáló, a felszín alatti vizek védelméről 
szóló kormányrendelet szerinti környezeti kármentesítési célú vízilétesítmény vízjogi engedélyezési eljárása 
során. Ebben az  esetben a  vízjogi létesítési engedély idegen ingatlan birtokbavételére nem jogosít, az  építéssel 
összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönti el és nem mentesít egyéb engedély megszerzésének 
kötelezettsége alól.”

2. §  Az R1. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  vízilétesítmény megszüntetéséhez szükséges vízjogi megszüntetési engedélyt a  tulajdonos, 
a  vagyonkezelő vagy a  vízilétesítmény üzemeltetésével eddig járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül 
gyakorló köteles megszerezni. A  kérelemhez a  vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 
mellékleteiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mellékletet kell csatolni.
(2) Ha a  megszüntetésre kerülő vízilétesítménnyel érintett ingatlan nem áll az  (1)  bekezdés szerinti kérelmező 
tulajdonában vagy vagyonkezelésében – ugyanakkor a  kérelem teljesítésének egyéb feltételei fennállnak  –, 
az  engedély csak az  ingatlan tulajdonosának, állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének írásbeli hozzájárulásával 
adható ki.
(3) Nem szükséges a  (2)  bekezdés szerinti személy hozzájárulása, ha a  közcélú vízilétesítmény létesítésének, 
üzemeltetésének engedélyezése, vagy az engedély módosítása során a vízügyi hatóság a 6. § (1) bekezdése szerinti 
vízvezetési szolgalmat alapított.
(4) A megszüntetési engedélyezési eljárásban vizsgálni kell különösen, hogy
a) a megszüntetés megfelel-e a vonatkozó műszaki és biztonsági, vízgazdálkodási és vízvédelmi, környezetvédelmi 
és természetvédelmi követelményeknek,
b) a  vízilétesítmény elbontását, leszerelését, eltávolítását, eltömedékelését jogszabály vagy ingatlan-nyilvántartási 
feljegyzés nem tiltja-e,
c) a  tervezett megszüntetési tevékenység nem veszélyezteti-e a  csatlakozó vízilétesítmény vagy más építmény 
állapotát.
(5) A  megszüntetési engedély az  abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett 
feljogosít az  engedélyben meghatározott vízilétesítmény teljes vagy részleges elbontására, leszerelésére, 
eltávolítására vagy eltömedékelésére.
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(6) A  vízilétesítmény megszüntetése esetén a  megszüntetéssel érintett területet rendezni kell. Amennyiben 
jogszabály rekultivációsterv-készítési kötelezettséget ír elő, a  vízilétesítmény megszüntetését, valamint a  terület 
rendezését a rekultivációs tervben foglaltakkal összhangban kell megvalósítani.
(7) A  megszüntetési engedély a  jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két évig hatályos. 
A megszüntetési engedély hatálya egy évvel meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt
a) a hatályát a vízügyi hatóság egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbította, vagy
b) a vízilétesítmény megszüntetését műszakilag megkezdték és azt folyamatosan végzik.
(8) A  vízilétesítmény megszüntetését a  munkálatok befejezését követően a  vízügyi hatóság felé be kell jelenteni. 
A  vízügyi hatóság megvizsgálja, hogy a  megszüntetés az  erre vonatkozó engedélyben foglaltaknak megfelelően 
került-e végrehajtásra és a  vizsgálat eredményétől függően intézkedik a  vízilétesítmény és a  kapcsolódó 
vízhasználat vízikönyvi nyilvántartásból való törléséről.
(9) Ha a  vízilétesítmény és a  kapcsolódó vízhasználat megszüntetése az  ingatlan-nyilvántartás módosításának 
szükségességét vonja maga után, a vízügyi hatóság hivatalból megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.”

3. §  Az R1. 5. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az eljárás tárgyától és a létesítmény jellegétől függően a vízjogi üzemeltetési engedélyben rendelkezni kell, különösen:)
„e) a  vízhasználat gyakorlása vonatkozásában a  vízkészletjárulék fizetési kötelezettség fennállására, a  fizetési 
mentességre vagy a részleges mentesség feltételeire vonatkozó jogszabályi követelményekről.”

4. § (1) Az R1. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket 
együttesen teljesíti:
aa) a  vízbázisok, a  távlati vízbázisok, valamint az  ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 
kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai 
védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500  m3/év 
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon 
van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az  ab)  pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó 
vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
c) az  500  m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a  tisztított szennyvíz 
elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.”

 (2) Az R1. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt kút engedélyezésének feltétele
a) a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
b) a  vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 
vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint
c) a  fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az  illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő 
bevonásával – annak megállapítása, hogy a  kút az  (1)  bekezdés a)  pontjának hatálya alá tartozik, és az  nem 
veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.”

 (3) A R1. 24. §-a a következő (9) és (10) bekezdésekkel egészül ki:
„(9) A Kormány az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény- 
és vízhasználat-engedélyezés esetén azon szakkérdés elbírálására, hogy az  ivóvízkivétel és a  vízellátás során 
az ivóvíz minőségi követelményei teljesülnek-e és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága biztosított-e, az első 
fokú eljárásban a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatalát, a  másodfokú eljárásban a  népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt 
szakhatóságként jelöli ki.
(10) E  § alkalmazásában házi ivóvízigény: a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény és a  törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti polgár bejelentett lakóhelyeként 
nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező 
ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, 
saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.”
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5. §  Az R1. 27. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) E  rendeletnek az  egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
100/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr. 8.) megállapított 3.  § (1), (3b) és (12)  bekezdését, 
4/A. §-át, 5. § (4) bekezdés e) pontját, 24. § (1)–(4), (6), (9) és (10) bekezdését a Mód. Kr. 8. hatálybalépésekor első 
fokon még el nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

6. §  Az R1.
a) 3. § (12) bekezdésében a „CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével” 

szövegrész helyébe a  „CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések, valamint 
a 24. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével”,

b) 24. § (2) bekezdésében a „b) pontjában” szövegrész helyébe a „c) pontjában”,
c) 24. § (4) bekezdésében a „c) pontjában” szövegrész helyébe az „a) pontjában”,
d) 24. § (6) bekezdésében az „(1) bekezdés b) és c) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben”
szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az R1. 3. § (1) bekezdésében a „ , megszüntetéséhez” szövegrész.

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

8. §  Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1.  § 
(2a) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha e  rendelet vagy a  vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet másként nem rendelkezik, e  rendeletet 
nem kell alkalmazni”

9. §  Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

10. §  A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3.  § 28.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„28. magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó tevékenység: a tevékenység akkor, ha
a) a  vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerint a  települési önkormányzat 
jegyzőjének vízgazdálkodási hatáskörébe tartozik, vagy
b) a vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan mértéket 
egyidejűleg nem haladja meg;”

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

11. §  A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 
34. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Azon szolgáltató esetében, aki a 2003. évi uniós csatlakozási szerződés X. melléklet 8. Környezetvédelem fejezet 
B.  Vízminőség alcím 1.  pontjában foglalt derogációval összefüggő kötelezettsége teljesítésének végrehajtását 
az Európai Unió társfinanszírozásával valósítja meg, 2018. december 31-ig a fizetendő vízszennyezési bírság összege 
– a szennyező anyag kibocsátási határérték feletti kibocsátása után – a számított teljes bírság 3%-a.”

12. §  Az R2. 33.  § (1)  bekezdésében „a tárgyévet követő év június 30-áig” szövegrész helyébe a „tárgyévet követő év 
december 31-ig” szöveg lép.
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5. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R3.) 2.  § 9.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„9. egyedi zárt szennyvíztároló: olyan egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított tartályból, illetve medencéből 
álló közműpótló műtárgy, amely a szennyvizek időszakos ártalommentes gyűjtésére és tárolására szolgál,”

 (2) Az R3. 2. §-a a következő 28a. ponttal egészül ki:
„28a. saját célú ivóvízmű: a  házi ivóvízigényt szolgáló víztermelő létesítmény, a  hozzá tartozó csatlakozó és házi 
ivóvízhálózat, illetve a víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény, amely a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
szerint nem minősül víziközműnek, és amely kevesebb, mint 50 személy ivóvízellátását biztosítja,”

 (3) Az R3. 2. §-a a következő 30a. ponttal egészül ki:
„30a. szennyvíziszap-kezelés: fizikai, biológiai, kémiai, hőkezeléses vagy egyéb olyan megfelelő eljárás – beleértve 
a  biogáz-előállítást, komposztálást is – vagy eljárások sora, melynek célja a  szennyvíziszap hasznosíthatóságának, 
ártalmatlanításának a  biztosítása, valamint fertőzőképességének a  megszüntetése, hogy minősége a  hatósági 
előírásoknak megfeleljen.”

14. §  Az R3. a 16. §-t követően a következő 6a. alcímmel egészül ki:
„6a. Saját célú ivóvízellátás
16/A.  § (1) A  saját célú ivóvízmű mint vízilétesítmény engedélyezésére – a  csatlakozó- és házi ivóvízhálózatok 
kivételével – a  vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerinti hatósági engedély 
szükséges. Az engedély iránti kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 
szóló miniszteri rendelet szerinti mellékletet kell csatolni.
(2) Ivóvízkezelésre kizárólag az  ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 
kormányrendeletben erre a célra engedélyezett technológia, anyag és eszköz alkalmazható.
(3) A saját célú ivóvízmű üzemeltetése
a) a saját célú ivóvízmű fenntartását,
b) a saját célú ivóvízmű védelmét és
c) az ivóvízminőség vizsgálatát
foglalja magában.
(4) A  saját célú ivóvízmű (3)  bekezdés b)  pontja szerinti védelmét úgy kell megvalósítani, hogy a  vízkivétel körül 
10  méteres körzet a  saját ingatlanon belül legyen. Az  ingatlan tulajdonosának vagy az  üzemeltetőnek ezen 
a területen belül meg kell akadályozni a szennyezőanyagok saját célú ivóvízműbe és a környező földtani közegbe 
történő bocsátását.
(5) A (3) bekezdésben foglalt tevékenységeket
a) az  engedélyező hatóság a  népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatala szakértőként történő bevonásával háromévente ellenőrzi,
b) saját célú ivóvízmű tulajdonosa írásbeli szerződésben átengedheti, amennyiben az üzemeltető részéről a személyi 
és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
16/B.  § (1) A  saját célú ivóvízműből a  közvetlen emberi fogyasztásra kerülő víz minőségének meg kell felelnie 
az  ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete szerinti határértékeknek.
(2) A  saját célú ivóvízmű üzemeltetője köteles a  kitermelt ivóvíz minőségét az  ivóvíz minőségi követelményeiről 
és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet A) rész 4. pontjában felsorolt 
paraméterek tekintetében az  üzemeltetési engedélyezés alkalmával, illetve ezt követően háromévente ellenőrizni 
vagy ellenőriztetni. Az  illetékes népegészségügyi szerv a  helyben fennálló kockázatok figyelembevételével 
további vizsgálatokat írhat elő. A vizsgálatot a 16/A. § (5) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzés után 12 hónapon 
belül kell elvégezni. A  saját célú ivóvízmű üzemeltetője köteles a  vizsgálati eredményeket a  népegészségügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal mint szakértő részére a kézhezvételtől számított 15 napon 
belül megküldeni. A  vizsgálati eredmények alapján a  népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal 15 napon belül kiértékeli és dönt a további szükséges intézkedések megtételéről.
(3) Ha a hatóság vagy az üzemeltető által végzett vizsgálati eredmények alapján a népegészségügyi feladatkörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az  ivóvíz minőségi követelményeinek való megfelelést nem tudja 
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megállapítani, eljárást kezdeményez az engedélyező hatóságnál. Az eljárás kezdeményezésével egy időben csatolja 
a szakmai javaslatát indokolással ellátva, a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében.
(4) Ha az ivóvíz minőségi követelmények a (3) bekezdés szerint nem teljesülnek, az engedélyező hatóság mérlegeli 
az  emberi egészség védelme érdekében szükséges intézkedéseket és a  kiszabásra kerülő vízgazdálkodási bírság 
mértékét; egyidejűleg legfeljebb 180 nap teljesítési határidővel kötelezi a  sajátcélú ivóvízmű üzemeltetőjét 
a biztonságos ivóvízellátáshoz szükséges intézkedések megtételére.
(5) A saját célú ivóvízmű üzemeltetője részére az illetékes vízügyi hatóság, a népegészségügyi feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság a szakmai tanácsadás 
lehetőségét biztosítja.
16/C. (1) Ha az  ingatlant határoló közterületen az  ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető és rendelkezésre áll 
a szükséges ivóvízmennyiség, akkor
a) jelen rendelkezés hatálybalépésétől számítva új saját célú ivóvízmű nem telepíthető;
b) a jelen rendelkezés hatálybalépését megelőzően telepített, hatósági engedéllyel rendelkező saját célú ivóvízmű 
engedélye érvényességi idejének lejártát követően a vízhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja esetében, ha az  ivóvízmű más célra nem kerül továbbhasznosításra, az  engedély 
érvényességi idejének lejártától számított 2 éven belül gondoskodni kell – ide nem értve a  csatlakozó házi- és 
ivóvízhálózat – szakszerű eltömedékeléséről, bontásáról.”

15. §  Az R3. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egyedi zárt szennyvíztároló üzemeltetése során gondoskodni kell a szennyvíz ártalmatlanításáról.”

16. §  Az R3. 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az  ingatlant határoló közterületen a  szennyvízelvezető mű műszakilag elérhető és rendelkezésre áll 
a megfelelő szennyvíztisztító-telepi kapacitás, akkor
a) jelen rendelkezés hatálybalépésétől számítva új szennyvízkezelő berendezés nem telepíthető;
b) a jelen rendelkezés hatálybalépését megelőzően telepített hatósági engedéllyel rendelkező egyedi 
szennyvízkezelő berendezés engedélye érvényességi idejének lejártát követően a  mű üzemeltetője köteles 
a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni.”

17. §  Az R3. a következő 80. §-sal egészül ki:
„80.  § E  rendeletnek az  egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
100/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr. 1.) megállapított 2.  § 9., 28a. és 30a.  pontját, 
16/A–16/C. §-át, valamint 18. § (5) bekezdését a Mód. Kr. 1. hatálybalépésekor folyamatban lévő első fokon még el 
nem bírált ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a 16/A. § (6) bekezdésében foglalt 
ellenőrzést első alkalommal 2019. június 30-ig kell elvégezni.”

18. §  Az R3.
a) a 2.  § 7.  pontjában, a  20.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában, a  13. alcímében a „szennyvízkezelés” 

szövegrész helyébe a „szennyvíztisztítás” szöveg,
b) a 2. § 7. és 8. pontjaiban, 20. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában, a 25. § (1)–(3) bekezdéseiben, a 26. § 

(1)  és (2)  bekezdéseiben, a  26.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és a  26.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 
a  26.  § (4) és (5)  bekezdéseiben, a  27.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és a  27.  § (1)  bekezdés 
a)–c)  pontjaiban, a  27.  § (2) és (3)  bekezdéseiben, a  28.  § (1) és (1a)  bekezdéseiben a „szennyvízkezelő” 
szövegrész helyébe a „szennyvíztisztító” szöveg,

c) a 20.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában és a  25.  § (2)  bekezdésében a „szennyvízkezelési” szövegrész 
helyébe a „szennyvíztisztítási” szöveg,

d) 20. § (2) bekezdés b) pont bb) pontjában és a 24. § (1) és (2) bekezdéseiben a „szennyvízkezelésre” szövegrész 
helyébe a „szennyvíztisztításra” szöveg,

e) a 24. § (2) bekezdésében a „kezeléséről” szövegrész helyébe a „tisztításáról” szöveg
lép.

19. §  Hatályát veszti az R3. 2. § 34. pontjában az „anaerob” szövegrész.
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6. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A  nagyvízi meder, a  parti sáv, a  vízjárta és a  fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a  folyók esetében a  nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára 
vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  § 9.  pontja helyébe 
a következő szöveg lép:
„9. nagyvízi mederkezelési terv: az  1.  melléklet szerinti tervdokumentáció alapján készülő miniszteri rendelet, 
amely tartalmazza a  nagyvízi meder kezelésének módját és feltételeit rögzítő, a  folyó teljes hosszára vonatkozó 
célállapot elérése, illetve fenntartása érdekében szükséges előírásokat és intézkedéseket, helyszínrajzokat és 
térképi mellékleteket, továbbá meghatározza a  levezető sávokat és az  ingatlanok egyes sávok által való tényleges 
érintettségét;”

 (2) Az R4. 1. §-a a következő 9a. ponttal egészül ki:
„9a. nagyvízi mederkezelési tervdokumentáció: a nagyvízi mederkezelési terv alapjául szolgáló, az 1. melléklet szerint 
elkészítendő dokumentáció;”

21. §  Az R4. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azokon a vízfolyásszakaszokon, amelyekre a nagyvízi mederkezelési terv hatálya kiterjed, a parti sávba tartozó 
területek használatát és az építmények elhelyezését a nagyvízi mederkezelési terv adott mederszakaszra vonatkozó 
rendelkezései határozzák meg.”

22. § (1) Az R4. 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdés szerinti vizsgálatot követően az  építmény nagyvízi mederben történő elhelyezéséhez a  folyószakasz 
mederkezelője akkor járulhat hozzá, ha]
„a) a  nagyvízi mederkezelési terv hatálya az  igénybe vett területre kiterjed, és annak figyelembevételével 
az építmény megvalósítható, és”

 (2) Az R4. 5. § (4) bekezdés felvezető részének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az adott folyószakaszra nem terjed ki a nagyvízi mederkezelési terv hatálya, az (1) bekezdés szerinti 
vizsgálatot követően a folyószakasz mederkezelője akkor járulhat hozzá az építmény elhelyezéshez, ha a kérelem”

23. §  Az R4. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  nagyvízi mederkezelési tervet megalapozó tervdokumentációt (a  továbbiakban: tervdokumentáció) 
a szabályozni kívánt vízfolyás kezelését végző vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: készítő) készíti vagy készítteti el. 
A több vízügyi igazgatóság működési területét érintő vízfolyás vagy állóvíz esetén a tervdokumentáció elkészítését 
az OVF koordinálja.”

24. §  Az R4. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A tervdokumentációban foglaltakhoz kapcsolódó tevékenységek:
a) a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges térinformatikai adatállomány beszerzése,
b) a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének vízügyi hatóság általi megállapítása fellebbezésre tekintet 
nélkül, valamint
c) a nagyvízi mederben található ingatlanok tekintetében a  vízügyi hatóság részéről a  nagyvízi meder jogi jelleg 
ingatlan-nyilvántartási feljegyzésének a közléstől számított 30 napon belüli kezdeményezése.
(2) A  nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének megállapítása során a  mértékadó árvízszint vagy az  eddig 
előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb által kijelölt területből figyelmen kívül hagyható:
a) az önállóan védekező települések árvíz-védekezési tervében szereplő ideiglenes védmű által védett terület, 
feltéve, hogy a  védmű létesítéséhez a  működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv szakmai állásfoglalásban 
kifejezetten hozzájárult, valamint
b) a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv árvízvédelmi tervében szereplő, ideiglenes védmű által 
mentesített terület.”
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25. §  Az R4. a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § E rendeletnek az  egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
100/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr. 1.) megállapított 1.  § 9. és 9a.  pontját, 3.  § 
(1)  bekezdését, 5.  § (3)  bekezdés a)  pontját, (4) és (5)  bekezdését, 13.  § (2)–(12)  bekezdését, 14. és 15.  §-át, 16.  § 
(1) és (3)  bekezdését, valamint 17.  § (1)  bekezdését a  Mód. Kr. 1. hatálybalépésekor folyamatban lévő nagyvízi 
mederkezelési tervdokumentációk összeállítása során is alkalmazni kell.”

26. §  Az R4.
a) 5.  § (5)  bekezdésében a „fennmaradási engedélyezési” szövegrész helyébe a „fennmaradási engedélyezési, 

valamint a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása iránti”,
b) 13.  § (3)  bekezdésében a  „nagyvízi mederkezelési terv tervezetére” szövegrész helyébe 

a „tervdokumentációra”,
c) 13.  § (4)  bekezdésében a  „nagyvízi mederkezelési terv tervezetével” szövegrész helyébe 

a „tervdokumentációval”,
d) 13.  § (5) és (9)  bekezdésében a  „nagyvízi mederkezelési terv tervezetét” szövegrész helyébe 

a „tervdokumentációt”,
e) 13.  § (5)  bekezdésében a  „nagyvízi mederkezelési tervek tervezetét” szövegrész helyébe 

a „tervdokumentációt”,
f ) 13. § (5) bekezdésében a „tervezet” szövegrész helyébe a „tervdokumentáció”,
g) 13. § (6) bekezdésében a „hirdetőtábláján hirdetményt tesz közzé arról, hogy a nagyvízi mederkezelési tervek 

megtekinthetők” szövegrész helyébe a „hirdetőtábláján a készítő általi megkereséstől számított 5 napon belül 
hirdetményt tesz közzé arról, hogy a tervdokumentációk megtekinthetők”,

h) 13. § (7) bekezdésében a „tervezetre” szövegrész helyébe a „tervdokumentációra”,
i) 13.  § (8)  bekezdésében a  „nagyvízi mederkezelési terv tervezetének” szövegrész helyébe 

a „tervdokumentáció”,
j) 13. § (10) bekezdésében a „tervet” szövegrész helyébe a „tervdokumentációt”,
k) 13. § (10) bekezdésében a „tervezettel” szövegrész helyébe a „tervdokumentációval”,
l) 13.  § (12)  bekezdésében, 16.  § (1) és (3)  bekezdésében, valamint 17.  § (1)  bekezdésében a  „nagyvízi 

mederkezelési terv” szövegrész helyébe a „tervdokumentáció”,
m) 14. § (1) bekezdésében a „nagyvízi mederkezelési tervet” szövegrész helyébe a „tervdokumentációt”,
n) 14. § (2) bekezdésében a „nagyvízi mederkezelési tervvel” szövegrész helyébe a „tervdokumentációval”,
o) 14. § (2) bekezdésében a „mederkezelési tervnek” szövegrész helyébe a „tervdokumentációnak”
szöveg lép.

27. §  Hatályát veszti az R4.
a) 13. § (11) bekezdése,
b) 3. mellékletében foglalt táblázat C:4 és E:4 mezőjében az „A 2. és 3. pont szerint, továbbá:” szövegrész,
c) 3. mellékletében foglalt táblázat D:4 mezőjében a „2. és 3. pont szerint, de a” szövegrész,
d) 3. mellékletében foglalt táblázat C:5 és D:5 mezőjében az „A 2–4. pont szerint, továbbá” szövegrész.

7. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) a következő 4a. alcímmel egészül ki:
„4a. A vízügyi őrszemélyzet feladatai
7/A.  § (1) A  területi vízügyi igazgatóság a  működési területén a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 
XXXIII.  törvénynek a  belügyminiszter ágazati végrehajtásáról szóló miniszteri rendelete szerinti őri munkakörbe 
beosztottak (a továbbiakban: vízügyi őr) útján gondoskodik a vagyonkezelésében lévő árvízvédelmi, belvízvédelmi 
és vízkormányzó létesítmények, folyók, vízfolyások, csatornák, tavak, tározók és az ezekhez kapcsolódó műtárgyak, 
létesítmények és azok tartozékai, valamint az erdők felügyeletéről, fenntartásáról, üzemeltetéséről, karbantartásáról 
és állagvédelméről, az  egyéb vízgazdálkodási létesítmények felügyeletéről, vagyonvédelméről, továbbá az  egyes 
vízrajzi elemek észleléséről.
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(2) A vízügyi őrnek szolgálati feladata az (1) bekezdésben foglaltakon túl továbbá, hogy
a) ellenőrizi a szabályozási, a geodéziai, valamint a birtokhatárjeleket és létesítményeket,
b) ellenőrizi a vízilétesítmények, azok tartozékai és a parti sáv használatát,
c) figyelemmel kíséri a területi vízügyi igazgatóság vagyonkezelésébe tartozó vízilétesítmények és vizek mennyiségi 
és minőségi állapotváltozásait,
d) figyelemmel kíséri a  nagyvízi meder állapotát – különös tekintettel a  nagyvízi mederkezelési tervben 
elfogadott korlátozások betartására –, valamint a  kisvízi meder állapotát, és az  árvízlevonulásra hatással bíró 
mederváltozásokat,
e) felderíti a nagyvízi mederben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően megvalósított építményeket, és
f ) ellátja a közfoglalkoztatottak feletti munkavezetői faladatokat.
(3) A  vízügyi őr vízkárelhárítással összefüggő feladata keretében ellátja – a  védekezési készültség ideje alatt  – 
a fokozatnak megfelelő őrszolgálatot, ezen belül különösen
a) biztosítja a  védművek fokozott ellenőrzését, valamint a  kirendelt különleges felszereltségű osztagok és 
a védvonal őrzésére vezényelt járőrszolgálat szabad mozgását,
b) részt vesz a megrongálódott védművek állapotfelmérésében és helyreállításában, és
c) közreműködik a belvizek elvezetésében, a vízvisszatartásban és a szükséges vízkormányzásban.
(4) A  területi vízügyi igazgatóság vízügyi őrszemélyzetének tagjai más őrjárásba, valamint más területi vízügyi 
igazgatóság működési területére is átirányíthatók vízkár-elhárítási, valamint egyéb szolgálati feladatok elvégzése 
céljából.”

29. §  Az R5. a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A.  § E rendeletnek az  egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
100/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 1.) megállapított 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészét, 
i), j) és k)  pontját, valamint a  12.  § (6)  bekezdését a  Mód. Kr. 1. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált 
ügyekben és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

30. §  Az R5.
a) 11.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „vízjogi létesítési engedélyezési” szövegrész helyébe a „vízjogi 

létesítési engedélyezési, vízjogi megszüntetési engedélyezési”,
b) 11.  § (1)  bekezdés i), j) és k)  pontjában a  „vízjogi létesítési engedélyezés” szövegrész helyébe a  „vízjogi 

létesítési vagy vízjogi megszüntetési engedélyezés”,
c) 12. § (6) bekezdésben a „vízjogi létesítési” szövegrész helyébe a „vízjogi létesítési, vízjogi megszüntetési”
szöveg lép.

8. Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros 
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról 
szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

31. §  Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és 
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a  szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  működési területével érintett vízügyi igazgatóság a  szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolásának 
felülvizsgálatára vonatkozó szakmai véleményét az  illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács (a  továbbiakban: TVT) 
illetékes szakmai bizottságának állásfoglalására figyelemmel alakítja ki.”

32. §  Hatályát veszti az R6. 5. § (5) bekezdésében a „– (3) bekezdés szerinti esetben –” szövegrész.

9. Záró rendelkezés

33. §  Ez a rendelet 2016. június 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 69. szám 5351

1. melléklet a 100/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

 1. Az  ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. számú 
mellékletének A) része a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. A saját célú ivóvízművek esetén vizsgálandó vízminőségi paraméterek:
4.1. Organoleptikus paraméterek: szín, szag, íz, zavarosság
4.2. Hőmérséklet
4.3. Escherichia coli
4.4. Coliform baktériumok
4.5. Telepszám 22 °C
4.6. Fekális Enterococcus
4.7. pH
4.8. Vezetőképesség
4.9. Ammónium
4.10. Nitrit
4.11. Nitrát
4.12. Keménység
4.13. Klorid
4.14. Kémiai oxigénigény (KOIps)
4.15. Vas
4.16. Mangán
4.17. Lúgosság
4.18. Fertőtlenítéssel összefüggő paraméterek”

A Kormány 101/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi 
hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 8.  § 
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„a) az Fgytv. 38. § (1)–(3) és (7)–(8) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint (3) bekezdésében, 
45/B. §-ában, 48. § (3) bekezdésében,”
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.)

 (2) Az R1. 8. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„f ) a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 11. § (2) bekezdés 
f ) pont fc) alpontjában,”
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.)
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 (3) Az R1. 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„a) az  Fgytv. 17.  § (5)  bekezdésében, 17/D.  § (8)  bekezdésében, 43/A.  § (1)  bekezdés a)–c) és e)–k)  pontjában, 
valamint (2) és (4) bekezdésében, továbbá 47. § (6) és (7) bekezdésében,”
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t és a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.)

 (4) Az R1. 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  Kormány az  Fgytv. 17/D.  § (2) és (6a)  bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként 
a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.”

2. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló  
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti a  fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. 
(VIII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 6.4–6.8. sora.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2016. május 20-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 102/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
33. § (1) bekezdés b) pontja a következő bl) alponttal egészül ki:
[Az állami szerv, az  állami intézményfenntartó központ, az  állami felsőoktatási intézmény, a  települési önkormányzat, 
a  nemzetiségi önkormányzat (a települési és a  nemzetiség önkormányzat a  továbbiakban együtt: önkormányzat) és 
az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:
általános iskolában és középfokú iskolában]
„bl) a krízisközponti elhelyezés időtartamára létesített ideiglenes vendégtanulói jogviszony,”

 (2) Az  R. 33.  § (1)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és a  bekezdés a  következő f )  ponttal 
egészül ki:
[Az állami szerv, az  állami intézményfenntartó központ, az  állami felsőoktatási intézmény, a  települési önkormányzat, 
a  nemzetiségi önkormányzat (a települési és a  nemzetiség önkormányzat a  továbbiakban együtt: önkormányzat) és 
az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:]
„e) sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve tartós gyógykezelés alatt 
álló gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás,
f ) pedagógiai szakszolgálati feladatellátás.”

2. §  Az R. 13. alcíme a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § A köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony 
ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése 
előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.”
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3. §  Az R. 37/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Átlagbér alapú támogatást igényelhet az  egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója azon tanuló 
után, akivel az  Nkt. 21.  § (9)  bekezdésében foglalt – kormányhivatal által történt – intézménykijelölés alapján 
létesített az adott tanév október 1-je után tanulói jogviszonyt (a továbbiakban: pótlólagos támogatás). A pótlólagos 
támogatás azok után a  tanulók után igényelhető, akik a nyilvántartásból törölt köznevelési intézménnyel az adott 
tanév október 1-jén tanulói jogviszonyban álltak. A  fenntartó a  pótlólagos támogatásra vonatkozó igénylést 
az  érintett tanulókkal történő tanulói jogviszony létesítését követő 15 napon belül nyújthatja be az  intézmény 
székhelye szerint illetékes Igazgatósághoz. A  fenntartó a  pótlólagos támogatásra a  tanulói jogviszony létesítését 
követő hónap első napjától az  adott tanév augusztusáig jogosult. A  pótlólagos támogatásra vonatkozó igénylés 
benyújtására, megállapítására, folyósítására, elszámolására és ellenőrzésére egyebekben e  fejezet szabályait kell 
alkalmazni.”

4. §  Az R. 37/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával vagy átvételével, új köznevelési alapfeladat 
ellátásával összefüggő kérelmet a  tárgyév augusztus 31-éig, évközben létesített, vagy átvett óvoda, kollégium, 
pedagógiai szakszolgálat esetén, vagy az  intézmény feladatellátásának óvodai, vagy kollégiumi, pedagógiai 
szakszolgálati feladattal történő bővítése esetén a  működés megkezdését követő tizenötödik napig lehet 
benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.”

5. §  Az R. 37/L. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  évközbeni megszűnés elszámolása időarányosan történik, a  támogatás a  megszűnés hónapjának utolsó 
napjáig illeti meg a fenntartót. A fenntartó az  igénybe vett költségvetési támogatással a tárgyév augusztus 31-éig 
történő megszűnés esetén az  előző év október 1-jei ténylétszám, a  szeptember hónapban történő megszűnés 
esetén a  tárgyév szeptember 1-jei létszám, október 1-jét követő megszűnés esetén a  tárgyév októberi 1-jei 
ténylétszám alapján számol el.”

6. §  Az R. 18. alcíme a következő 51. §-sal egészül ki:
„51.  § (1) Az  e  rendeletben meghatározott nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó támogatások 
megállapításával kapcsolatos 2016. június 30-ig benyújtott fellebbezést a miniszter bírálja el.
(2) 2016. június 30-át követően az  e  rendeletben meghatározott nem állami köznevelési tevékenységhez 
kapcsolódó támogatások megállapításával kapcsolatosan benyújtott fellebbezések tekintetében a  Magyar 
Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott szerv jár el.”

7. §  Az R.
a) 25. § (4) bekezdésben az „október 15–31. között egy alkalommal kérheti a minisztertől a” szövegrész helyébe 

az „október 15. és november 15. között egy alkalommal kérheti a minisztertől az adott tanévi”,
b) 29. § (1) bekezdésében a „halmozottan hátrányos helyzetű” szövegrész helyébe a „hátrányos és a halmozottan 

hátrányos helyzetű”,
c) 34.  § (4)  bekezdésében az „az iskolai alapszolgáltatást” szövegrész helyébe az „az iskolai közszolgáltatási 

feladatellátást”,
d) 35. § (4) bekezdésében a „33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában” szövegrész helyébe a „33/A. §-ban”,
szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti az R.
a) 28. §-a,
b) 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja,
c) 33. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja,
d) 33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja,
e) 33. § (2) bekezdése,
f ) 34. § (1) bekezdés f ) pontja,
g) 34. § (2) bekezdése,
h) 35. § (6) bekezdése,
i) 36. § (1) bekezdés d) pontja,
j) 36. § (3) bekezdésében az „és a 35. § (6) bekezdésére” szövegrész,
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k) 37. § (4) bekezdésében az „ , illetve szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben” szövegrész és
l) 37/F. § (2) bekezdése.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 8. § l) pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 103/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Döntőbizottság legfeljebb tizenöt közszolgálati biztosból álló testület, amelynek – a Kttv. 191. § (1) bekezdése 
alapján – tagja az elnök és az elnökhelyettes.”

 (2) Az R. 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  Döntőbizottság tagjának összeférhetetlenségére alkalmazni kell a  Kttv. 85.  § (4)  bekezdés a) és b)  pontját. 
Összeférhetetlenség esetén a  Kttv. 86.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni azzal, hogy a  munkáltatói 
jogkör gyakorlójának a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: 
miniszter) kell tekinteni. Ha a  Döntőbizottság tagja az  összeférhetetlenséget a  felszólítás kézbesítésétől számított 
harminc napon belül nem szünteti meg, a döntőbizottsági tagsága megszűnik.
(5) Ha a Döntőbizottság tagja nem kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy, a (4) bekezdésben foglaltak 
mellett a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek is meg kell felelnie. A Kttv. 39. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feltétel teljesülését a  kinevezést követő harminc napon belül hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal 
szükséges igazolni a miniszter által vezetett minisztériumnál kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra irányadó 
rendelkezések szerint. Ha határidőben az  érintett nem tesz eleget az  e  bekezdés szerinti kötelezettségének, 
döntőbizottsági tagsága megszűnik.”

 (3) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Döntőbizottság tagja köteles törvényben meghatározott vagyonnyilatkozatot tenni. A  vagyonnyilatkozat 
kezelésére és őrzésére a  miniszter által vezetett minisztériumnál kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra 
irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Döntőbizottság elnökének feladatai:)
„a) dönt a Kttv. 191. § (4) bekezdésében, valamint a 8. § (6) bekezdésében meghatározott kizárási ok fennállásának 
kérdésében;”

 (2) Az R. 3. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Döntőbizottság elnökének feladatai:)
„f ) kijelöli az eljáró tanács tagjait és a véleményt kiadmányozó közszolgálati biztost;”

 (3) Az R. 3. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Döntőbizottság elnökének feladatai:)
„j) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály és a Döntőbizottság ügyrendje számára előír.”

3. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Ha az eljáró tanács elvi kérdésekre is kiterjedő határozatot hozott, arról az eljáró tanács elnöke tájékoztatja 
a  Döntőbizottság elnökét, aki indokolt esetben dönthet a  határozat Elvi Döntőbizottsági Határozatként történő 
közzétételéről a Döntőbizottság honlapján.
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(2) Vitás jogalkalmazási kérdés esetén – a  jogorvoslati gyakorlat egységességének biztosítása érdekében – 
a  Döntőbizottság elnöke teljes ülést hív össze. Az  ülésen a  közszolgálati biztosok kétharmados többséggel 
a  Döntőbizottság gyakorlatának elemzését követően Döntőbizottsági Állásfoglalást hozhatnak. Az  erre vonatkozó 
részletszabályokat a Döntőbizottság ügyrendje állapítja meg.”

4. §  Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Döntőbizottság ügyviteli és döntéselőkészítési feladatait – a  Döntőbizottság iránymutatása mellett – 
a Titkárság látja el. A Titkárság a miniszter által vezetett minisztérium szervezetében működő főosztálynak megfelelő 
szintű szervezeti egység, amelyet titkárságvezető vezet. A Titkárságon foglalkoztatottak a  minisztériummal állnak 
kormányzati szolgálati jogviszonyban.”

5. § (1) Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  közszolgálati panasz (a továbbiakban: panasz) előkészítésében, elbírálásában, valamint a  véleményezési 
eljárásban nem vehet részt
a) az, aki a panaszos vagy véleménykérő által sérelmezett intézkedés meghozatalában részt vett;
b) a panaszos vagy véleménykérő hozzátartozója;
c) az, akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható el.”

 (2) Az R. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  közszolgálati biztos a  Döntőbizottság elnökének köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben 
a (6) bekezdés a)–c) pontja szerinti kizárási ok áll fenn. A kizárás tárgyában az elnök soron kívül dönt.”

6. §  Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  Döntőbizottság eljárása a  panasz benyújtásával indul. A  panaszt írásban – az  igényt alátámasztó 
okiratokkal együtt – három példányban kell benyújtani. A panasz szóban is előterjeszthető a Titkárságon, amelyről 
a Titkárság jegyzőkönyvet vesz fel. A panaszban meg kell jelölni
a) a panaszos (és képviselője) nevét, lakcímét (székhelyét), elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím);
b) a munkáltató nevét és székhelyét;
c) a sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedést;
d) az érvényesíteni kívánt jogot és az annak alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékokat; és
e) a Döntőbizottság döntésére irányuló határozott kérelmet és ennek indokait.
(2) A  Döntőbizottsághoz beérkezett panaszt a  Titkárság nyilvántartásba veszi. A  panaszt a  titkárságvezető által 
kijelölt kormánytisztviselő vizsgálja meg.
(3) A  kijelölt kormánytisztviselő vizsgálja a  panasz befogadhatóságát. A  panasz befogadhatósága vizsgálatának 
ki kell terjednie a  Döntőbizottság hatáskörének ellenőrzésére és arra, hogy a  panasz megfelel-e a  jogszabályi 
követelményeknek. Ha szükséges, a Titkárság megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel a panaszost.
(4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott vizsgálat alapján a panasz nem befogadható, a titkárságvezető javaslatot 
tesz a Döntőbizottság elnökének az eljárás megszüntetésére. Az eljárás megszüntetéséről a Döntőbizottság elnöke 
határozatot hoz, amelyet a  Titkárság megküld a  panaszosnak és a  munkáltatónak. A  munkáltató példányához 
csatolni kell a panasz másolatát.
(5) A  befogadható panaszt a  titkárságvezető felterjeszti a  Döntőbizottság elnökéhez. A  Döntőbizottság elnöke 
a  Kttv. 190.  § (11)  bekezdése szerint jelöli ki az  eljáró tanács tagjait, köztük a  tanács elnökét és előadó tagját. 
A  Döntőbizottság elnöke a  kijelölésről tájékoztatja a  titkárságvezetőt, egyúttal felkéri a  döntéselőkészítésre. 
A Titkárság a kijelölésről szóló döntést megküldi az érintett tanácstagok részére.
(6) Az  eljáró tanács kijelölését követően a  titkárságvezető értesíti a  munkáltatót a  Döntőbizottság eljárásának 
megindításáról, megküldi számára a  panaszt és felhívja nyilatkozatának előterjesztésére, amely az  eljárás 
megszüntetésére irányul vagy érdemi védekezést tartalmaz.
(7) A panasszal kapcsolatban – az eljáró tanács tagjainak egyetértése mellett – a Titkárság
a) iratokat, adatokat kérhet be a panaszostól, a munkáltatótól;
b) a  Kttv. 177.  § (2)  bekezdése szerinti célból a  közszolgálati alapnyilvántartás adatkörével összefüggésben 
– az eljáró tanács által meghatározott – bizonyítékokat szerezhet be;
c) a  (9)  bekezdésben meghatározottakhoz képest a  panasz kivizsgálásához szükséges további cselekményeket 
végezhet, így nyilatkozattételre hívhat fel.
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(8) A  Kttv. 190.  § (9)  bekezdése szerinti eljárási határidő (a továbbiakban: eljárási határidő) meghosszabbításáról 
– a  titkárságvezető javaslatára – az  eljáró tanács elnöke dönt. Az  eljáró tanács elnökének döntését a  Titkárság 
megküldi a panaszosnak és a munkáltatónak.
(9) Az eljáró tanács
a) személyesen meghallgathatja a panaszost, illetve a munkáltatót;
b) a felek indítványára tanúkat hallgathat meg;
c) a felek indítványára – a szakértői díj megelőlegezését követően – szakértőt rendelhet ki.
Az a) pont szerinti meghallgatásra a titkárságvezető is javaslatot tehet. A személyes meghallgatás a felek együttes 
jelenlétében történik. Az  a) és b)  pont szerinti meghallgatáson az  eljáró tanács elnöke engedélyezheti a  felek 
és képviselőik részére, hogy a  meghallgatotthoz kérdéseket intézzenek. A  meghallgatás nem nyilvános, arról 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A tanúmeghallgatásról mindkét felet értesíteni kell.
(10) Az  eljáró tanács az  eljárás bármely szakaszában megkísérelheti, hogy a  panaszos és a  munkáltató a  jogvitát, 
vagy a  vitás kérdések egy részét egyezséggel rendezze. Ha az  egyezség megfelel a  jogszabályoknak, azt az  eljáró 
tanács jóváhagyja, ellenkező esetben a jóváhagyást megtagadja, és az eljárást folytatja.
(11) A  (7)  bekezdés b)  pontja szerinti bizonyítékok beszerzéséről a  titkárságvezető – az  előadó tag útján – 
tájékoztatja az  eljáró tanácsot. Az  eljáró tanács tagja további bizonyítást javasolhat vagy az  eljáró tanács 
a rendelkezésre álló adatok alapján határozatot hozhat.
(12) A  határozat nem terjedhet túl a  panaszon. A  határozat rendelkező részét az  eljáró tanács a  határozathozatal 
napján foglalja írásba, amit a tagok kézjegyükkel ellátnak.
(13) A Döntőbizottság a következő határozatokat hozhatja:
a) a panasznak egészben vagy részben helyt ad;
b) a panaszt elutasítja;
c) a felek közötti egyezséget jóváhagyja;
d) az eljárást megszünteti.
(14) A Döntőbizottság az eljárást megszünteti, ha
a) a panaszos követelésének érvényesítése bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik;
b) a panaszos követelése idő előtti;
c) a panaszos elmulasztotta a Kttv. 190. § (2) bekezdése szerinti igényérvényesítési határidőt;
d) a panaszos a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, és emiatt a panasz nem bírálható el;
e) a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt az eljárás már folyamatban van, vagy 
annak tárgyában a Döntőbizottság már határozatot hozott;
f ) a panaszos a panaszt visszavonta;
g) a panaszos elhalálozott; vagy
h) a munkáltató jogutód nélkül megszűnt.
(15) A határozatnak tartalmaznia kell:
a) a Döntőbizottság megjelölését és az ügyszámot;
b) a panaszos és képviselője nevét, lakcímét (székhelyét);
c) a munkáltató és képviselője nevét, székhelyét;
d) a panasz tárgyának megjelölését, a sérelmezett munkáltatói intézkedést;
e) a határozat rendelkező részét és indokolását;
f ) a határozathozatal helyét és idejét; és
g) az eljáró tanács összetételét, tagjainak aláírását és a Döntőbizottság bélyegzőlenyomatát.
Az aláírásban akadályozott tanácstag helyett az eljáró tanács elnöke ír alá.
(16) A  határozat rendelkező részének tartalmaznia kell a  Döntőbizottság döntését, továbbá a  jogorvoslat 
lehetőségét, benyújtásának helyét és az arra rendelkezésre álló határidőt.
(17) Az indokolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) a felek álláspontját és kérelmét;
b) a Döntőbizottság által megállapított tényállást és az annak alapjául szolgáló bizonyítékokat;
c) azokat a körülményeket, amelyeken a bizonyítékok mérlegelése alapul;
d) azon okokra történő utalást, amelyek miatt a  Döntőbizottság valamely tényt nem talált bizonyítottnak, vagy 
amelyek miatt a felajánlott bizonyítást mellőzte;
e) a jogvita elbírálása szempontjából jelentőséggel bíró jogszabályokat; és
f ) a Kttv. 190. § (13) bekezdésével összhangban az eljárási költség viselésére vonatkozó indokokat.
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(18) Az indokolással ellátott határozatot – annak meghozatalától számított – nyolc napon belül írásba kell foglalni, 
amelyet az írásba foglalást követő öt napon belül a Titkárság megküld a panaszos és a munkáltató részére.”

7. §  Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) A  panasz benyújtására nyitva álló igényérvényesítési határidő elmulasztása esetén, az  elmulasztott 
határidő utolsó napjától számított tizenöt napon belül igazolási kérelem terjeszthető elő, amellyel egyidejűleg 
pótolni kell az  elmulasztott cselekményt. Ha a  mulasztás ténye később jutott a  panaszos tudomására, vagy 
az  akadály később szűnt meg, az  igazolási kérelem előterjesztésének határideje a  tudomásszerzéssel, vagy 
az  akadály megszűnésével veszi kezdetét. Az  igazolási kérelemben elő kell adni a  mulasztás okát és a  mulasztás 
vétlenségét valószínűsítő körülményeket.
(2) Ha az ügy eldöntése olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, amely tárgyban az eljárás más szerv hatáskörébe 
tartozik, a Döntőbizottság saját eljárását – a más szervnél folytatott eljárás jogerős befejezéséig – felfüggesztheti. 
Az  eljárás felfüggesztésével minden határidő megszakad, a  felfüggesztés megszűnésekor – az  eljárási határidő 
kivételével – a  határidő számítása újrakezdődik. Az  eljárás felfüggesztéséről – a  titkárságvezető javaslata 
alapján – az  eljáró tanács elnöke dönt. A  felfüggesztésről szóló döntést a  Titkárság küldi meg a  panaszosnak és 
a munkáltatónak.
(3) Ha az  eljárás során a  munkáltató jogutódlással megszűnik, az  eljárás félbeszakad a  jogutód eljárásba 
történő bevonásáig vagy belépéséig. Az  eljárás félbeszakadását az  eljáró tanács elnöke állapítja meg. Az  eljárás 
félbeszakadásával minden határidő megszakad, a félbeszakadás megszűnésekor – az eljárási határidő kivételével – 
a  határidő számítása újrakezdődik. A  félbeszakadásról szóló döntést a  Titkárság megküldi a  panaszosnak, aki 
–  a  döntés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül – köteles bejelenteni új munkáltatóját. E  bejelentést 
követően a Döntőbizottság az eljárást a jogutód munkáltatóval szemben folytatja le.”

8. §  Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A panaszos a panaszt a Döntőbizottság határozatának meghozataláig módosíthatja, visszavonhatja.”

9. §  Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) Ha a  Döntőbizottság a  panaszt részben vagy egészben alaposnak találja, a  munkáltatót részben vagy 
egészben kötelezheti a  panaszos szükséges és igazolt költségei (a továbbiakban: eljárási költség) megtérítésére. 
E  rendelet alkalmazásában eljárási költség mindaz a  költség, ami a  panaszos részéről a  célszerű és jóhiszemű 
eljárással összefüggésben felmerült (különösen: szakértői díj, tanú megjelenésével összefüggő költség).
(2) A panaszos – az (1) bekezdés szerinti esetekben – igényelheti, hogy a Döntőbizottság kötelezze a munkáltatót
a) az  ügyvéd munkadíjának és készkiadásainak címén az  ő és képviselője között létrejött ügyvédi megbízási 
szerződésben kikötött megbízási díj, valamint
b) a képviselője részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások együttes összegének
megfizetésére.
(3) Az  ügyvédi munkadíj összegét az  eljáró tanács indokolt esetben mérsékelheti, ha az  nem áll arányban 
a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel.
(4) A Titkárság a felhívásra megjelent kormánytisztviselő, valamint a tanú részére és kérelmére – a munkából kiesett 
idő igazolására – igazolást állít ki a megjelenés napjáról és időtartamáról.”

10. §  Az R. 12.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) A  Döntőbizottság határozatának kiegészítését a  panaszos, illetve a  munkáltató a  határozat közlésétől 
számított tizenöt napon belül kérheti, ha a Döntőbizottság a panasz valamely részéről nem döntött. A kiegészítés 
iránt előterjesztett kérelemnek a  határozat elleni keresetlevél benyújtására halasztó hatálya nincs, a  Titkárság 
a keresetlevél továbbításakor a kiegészítés iránti kérelemről köteles a bíróságot tájékoztatni.
(2) A Döntőbizottság a határozat kijavítását – hivatalból, illetve a panaszos vagy a munkáltató kérelmére – bármikor 
elrendelheti
a) névcsere vagy hibás névírás,
b) szám- vagy számítási hiba, továbbá
c) az a) és b) pontban nem említett más elírás
esetén.
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(2a) A  kijavítás iránt előterjesztett kérelemnek a  határozat elleni keresetlevél benyújtására halasztó hatálya nincs, 
a Titkárság a keresetlevél továbbításakor a kijavítás iránti kérelemről köteles a bíróságot tájékoztatni.”

11. §  Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) A  Döntőbizottsághoz beérkezett véleménykérő ügyiratot a  Titkárság nyilvántartásba veszi. 
A  titkárságvezető kijelöli a  Titkárság kormánytisztviselőjét a  véleménykérő ügyirat befogadhatóságának 
vizsgálatára. E  vizsgálat során a Titkárság a  véleménykérőtől felvilágosítást, iratokat kérhet, továbbá felhívhatja őt 
a véleménykérő ügyirat kiegészítésére. A kérelem befogadhatóságának vizsgálata során megfelelően alkalmazni kell 
a 9. § (3) bekezdését.
(2) Ha a  véleménykérő ügyirat nem befogadható, a  titkárságvezető javaslatot tesz annak elutasítására 
a Döntőbizottság elnöke számára. A Döntőbizottság elnökének a véleménykérő ügyirat elutasításáról szóló döntését 
a Titkárság küldi meg a véleménykérő részére.
(3) Ha a véleménykérő ügyirat befogadható, a titkárságvezető azt felterjeszti a Döntőbizottság elnökéhez, aki kijelöli 
a véleményt kiadmányozó közszolgálati biztost.
(4) A  befogadást és a  közszolgálati biztos kijelölését követően a  Titkárság a  véleménykérőtől további adatokat, 
iratokat kérhet be, őt nyilatkozattételre hívhatja fel.
(5) A  közszolgálati biztos az  ügyirat tárgyában véleményt ad ki, amelyet a  Titkárság küld meg a  véleménykérő 
részére. A kiadott vélemény nem terjedhet túl a véleménykérő ügyiratban foglaltakon.”

12. §  Az R. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § E rendeletnek a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 103/2016. (V. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a  Módr. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

13. §  Az R.
a) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „kollégium” szövegrész helyébe a „Döntőbizottság”,
b) 8. § (2) bekezdésében a „tájékoztatni” szövegrész helyébe a „haladéktalanul tájékoztatni”,
c) 8. § (3) bekezdésében az „a panaszossal” szövegrész helyébe az „az eljárásban részt vevő féllel”,
d) 10. § (2) bekezdésében az „eljárása során” szövegrész helyébe az „az eljárása során a Titkárság útján”,
e) 12. § (3) bekezdésében az „indít munkaügyi jogvitát” szövegrész helyébe a „terjeszt elő keresetet”
szöveg lép.

14. § (1) Hatályát veszti az R.
a) 4. §-ában a „közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős”,
b) 8. § (1) bekezdésében a „jogorvoslati feladatainak teljesítését nem tagadhatja meg,”
szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az R.
a) 3. § (1) bekezdés e) és g) pontja,
b) 5. § (3) bekezdése, valamint
c) 7. § (3) és (4) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 104/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 
432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 104/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az országos főhálózati elemek fővárosi szakaszai:)
„8. A 10. sz. főút vonatkozásában a 10. sz. főút bevezető szakasza az ürömi körforgalmú csomópont (körpálya nélkül) 
és a Kocsis Sándor utca között, valamint a Bécsi út a Kocsis Sándor utca és a Vörösvári út között.”

2. melléklet a 104/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

 1. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 71a sorral egészül ki:
(A) (B)

(II. kerület)

(Utcanév) (Szakaszhatár)

„71a Bécsi út Frankel Leó utca – Szépvölgyi út”

 2. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:138 mezője helyébe a következő mező lép:
(B)

(III. kerület)

(Szakaszhatár)

(138) Aranyvölgy utca, valamint a vasút feletti felüljáró és annak feljárója – Pusztakúti út

 3. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 138a sorral egészül ki:
(A) (B)

(III. kerület)

(Utcanév) (Szakaszhatár)

„138a Aranyvölgy utca Bécsi út – Aranyhegyi út”

 4. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:144 mezője helyébe a következő mező lép:
(B)

(III. kerület)

(Szakaszhatár)

(144) Szépvölgyi út – Kocsis Sándor utca, valamint Aranyvölgy utca – ürömi körforgalmú csomópont 
körpálya nélkül
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 5. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:195 mezője helyébe a következő mező lép:
(B)

(III. kerület)

(Szakaszhatár)

(195) Keled út, valamint a vasút feletti felüljáró és annak feljárója

A Kormány 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
a Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d), e) és f )  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. § (4) bekezdése tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 
17. pontjában,
az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott, 
a  Budapest XI. kerület 4013, 4014, 4015/1, 4015/2, 4016, 4042/93, 4042/94, 4042/95, 4042/96, 4042/97, 4042/98, 
4042/99, 4042/100, 4042/101, 4042/102, 4042/103, 4042/104, 4042/105, 4042/106, 4042/107, 4042/108, 4042/110, 
4045/6, 4045/8, 4045/9, 4073/2, 4074/3, 4074/2, 4045/12, 4045/13 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló, 
ingatlanfejlesztésre irányuló beruházásokkal (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, 

valamint
b) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, üzemeltetéséhez és működtetéséhez közvetlenül 

kapcsolódó, az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos, illetve azokhoz kapcsolódó közterületeken 
megvalósuló árvízvédelmi mű építéséhez, útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb 
munkák megvalósításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) A Kormány az 1. melléklet 1. pontja szerinti építésügyi hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

 (2) Azokban az  esetekben, amikor az  1.  mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az  adott 
ügyben építésügyi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány első fokú eljárásban eljáró 
szakhatóságként Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

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

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, az  előzetes vizsgálati eljárás és a  környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével –  
tizenöt nap.

 (4) Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszköz módosítása során az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdése szerinti 
véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással 
összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási 
hatósági ügyek

  1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások,
  4. útügyi hatósági eljárások,
  5. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárások,
  6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
  9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. területrendezési hatósági eljárások,
19. erdészeti hatósági eljárások,
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20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások,

21. azok az  1–20.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 
megvalósításához, használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez és üzemeltetésének beindításához 
szükségesek,

22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 106/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
a Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech 
Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) 
Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Kaposvár megyei jogú város területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint belterület 3657/112, 3657/115, 3657/116 és 3657/121 helyrajzi számok alatt nyilvántartott 
ingatlanok, illetve ezekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított ingatlanok területén 
működő hulladékhasznosító üzem építésére, a kapcsolódó építmények létesítésére és infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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

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

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §  Hatályát veszti a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 106/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásának megvalósításával összefüggő, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárások,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. hírközlési hatósági eljárások,
15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. területrendezési hatósági eljárások,
20. katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,
21. azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 107/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
a Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Békéscsaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 6269/4 helyrajzi számon, valamint az  Orosháza közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 5028 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken megvalósításra kerülő, 
üzemcsarnok bővítésével és az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására 
irányuló beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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

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

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 107/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával 
összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási 
hatósági ügyek

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. területrendezési hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. erdővédelmi hatósági eljárások,
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
22. azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához szükségesek,
23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 17/2016. (V. 13.) BM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 13.  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 következőket rendelem el:

1. §  A központi költségvetésről szóló törvénynek a  Belügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, a  költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről 
szóló törvényeiben Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak 
jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványai, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési 
év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § 
(5) bekezdése szerinti – felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az  1.  melléklet 34. sora alapján az  Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata hatálya alá tartozó 
kulturális célú támogatás (a továbbiakban: kulturális célú támogatás) nyújtható.

 (2) Kulturális célú támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 27.  §-ában meghatározottak szerint 
nyújtható.

 (3) Kulturális célú támogatás esetén támogatási döntést 2018. szeptember 1-ig lehet hozni.

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

4. §  Ez a rendelet az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

5. §  Hatályát veszti a  fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) 
BM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 17/2016. (V. 13.) BM rendelethez
1. melléklet a …../2016. (……) BM rendelethez 

A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O 
 1  Áht. 

azono-  
sító 

 Cím 
név 

 Alcím 
név 

 Jog-  
cím-  
csop. 

 Jogcím név  Előirányzat célja  Kifizetés- 
ben  

részesülők köre 

 Támogatás biztosításának 
módja 

 Támo-  
gatási 
előleg 

 Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Visszafizeté
s határideje 

 Bizto- 
síték 

 Kezelő 
szerv 

 Lebo-  
nyo-  
lító  

szerv 

 Európai uniós  
forrásból 
finanszí- 

rozott 
költség-  
vetési tá- 
mogatás 
közre- 

működő szerve- 
zete 

 2    Fejezeti kezelésű előirányzatok                     
 3      Ágazati célfeladatok                     
 4  237778      Energia-racionalizálás  Az előirányzat a miniszter irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek energia- 
racionalizálási rendszerének támogatására, 
valamint európai uniós forrásból megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztéseinek 
előkészítéséhez szükséges kiadások 
finanszírozására szolgál. 

 a miniszter 
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési 
szervek 

 Az előirányzatból 
pályázat útján 
költségvetési támogatás 
nyújtható. 

 Igen  Egy összegben 
közvetlen kifizetéssel 

 A 
támogatási 
szerződés 
hatálybalépé
sétől 
számított 
legfeljebb 
hat év. 

 -   -   -   - 

 5  229825      Közrendvédelmi bírság  Az előirányzaton a - központi költségvetést 
megillető - közrendvédelmi bírság címen 
befolyt bevételnek a Magyar Államkincstár 
felé történő továbbutalása történik. 

 Magyar 
Állam- 
kincstár 

  -    Egy összegben, illetve 
részletekben, közvetlen 
kifizetéssel. 

  -   -   -   -   - 

 6  284756      Európai Uniós és 
nemzetközi 
projektek/programok 
megvalósításához 
kapcsolódó kiadások 

 Az előirányzat felhasználható 
1.a miniszter által vezetett minisztérium (a 
továbbiakban: minisztérium), a miniszterrel 
partnerségi megállapodást kötött szervezet 
vagy a miniszter irányítása alá tartozó 
költségvetési szerv, nemzetközi szervezet 
által megvalósított, az Európai Unió által az 
Új Széchenyi Terv operatív programjai 
keretében támogatott projektek, az Európai 
Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus, a Svájci- 
Magyar Együttműködési Program és egyéb 
európai uniós forrásból támogatott projektek 
lebonyolításához - beleértve az Európai Unió 
által közvetlenül társfinanszírozott projektek 
pályázatához - szükséges kiadások 
megelőlegezésére, a szükséges önrész 
finanszírozására, valamint az európai uniós 
forrás terhére el nem számolható tételek 
finanszírozására, 

 a) BM 
Igazgatás 
b) a 
miniszterrel 
partnerségi 
meg- 
állapodást 
kötött 
szervezet, 
c) a miniszter 
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési 
szervek, 

 Az előirányzatból 
kérelem alapján 
költségvetési támogatás 
nyújtható. 

 Igen  A költségvetési 
támogatás rendelkezésre 
bocsátása közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben, illetve 
részletekben, 
vagy előirányzat- 
átcsoportosítással 
történik. 

 A 
Kedvezmé- 
nyezett a 
projektet 
kiíró 
támogató fél 
által jóvá- 
hagyott záró 
kifizetési 
kérelem 
alapján 
átutalt 
egyenleg 
kifizetésétől 
számított 
legfeljebb 
30 napon 
belül 
köteles az 
Európai 
Unió által 
közvet- 
lenül 
társfinan- 
szírozott 
projektek 
pályázatáho
z  szükséges 
kiadások 

 A b) 
pont 
szerinti 
esetben 
a támo-  
gatási 
szerző 
désben 
az az 
államház
tartásról 
szóló 
törvény 
végrehaj
tásáról 
szóló 
368/201
1. (XII. 
31.) 
Korm. 
rendelet 
(a 
továbbia
kban: 
Ávr.) 84. 
§ (2) 
bekezdé-  
se 
szerinti 

  -   -   - 
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meg- 
előlegezésér
e kapott 
támogatást 
visszafizetni 
a Támogató 
részére. 

biztosíté
k 
köthető 
ki. 

           2. a miniszter szakmai felelősségi körébe 
tartozó támogatási konstrukciók vagy 
projektek előkészítéséhez szükséges kiadások 
fedezetére, 

                  

           3. az Európai Migrációs Hálózat önrésze és 
az el nem 
számolható tételek finanszírozására. 

                  

 7  229814      Tűzvédelmi bírság és a 
biztosítók tűzvédelmi 
hozzájárulása 

 Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz 
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és 
a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának 
pénzügytechnikai rendezése. Az 
előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a 
tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó 
befizetések pénzügytechnikai kezelése 
történik. 

 Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal 
vagy az egyes 
biztosító 
társaságok 

  -   -  Egy összegben, 
illetve részletekben, 
közvetlen kifizetéssel 

 -  -  -  -  - 

 8  232698      Katasztrófa-elhárítási 
célelőirányzatok 

 Az előirányzat fedezetet biztosít a 2010. 
október 4-én 
történt vörösiszap-kiömlés védekezési és 
helyreállítási költségeire. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá a katasztrófa-elhárítás 
során felmerülő költségekre és károkra, 
valamint a peres ügyek során felmerült 
kifizetésekre. A költségvetési maradvány 
felhasználása a kötelezettségvállalások 
jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul 
meg. 

 Központi 
költségve- 
tési szervek, 
illetve a peres 
eljárásban részt 
vevő 
közreműködő 
szervezetek 

  -   -  Egy összegben, illetve 
részletekben, közvetlen 
kifizetéssel 

 -  -  -  -  - 

9  256467      Vízkár elhárítási művek 
fejlesztési feladatai 

 Az előirányzat a nem kielégítő védképességű 
elsőrendű árvízvédelmi művek 
védbiztonságának fejlesztését, térségükben az 
elvárható árvízvédelmi biztonság 
megteremtését, az árvizek kártételei elleni 
megelőző tevékenység biztosítását szolgálja. 
Az előirányzat terhére az árvízvédelem 
infrastrukturális fejlesztései, továbbá a projekt 
típusú beruházásokon túli egyedi 
töltéserősítési és védelmi képesség fokozási 
munkák valósíthatók meg. A költségvetési 
maradvány kifizetésére az elszámolások 
lezárását követően a visszafizetésre került, fel 
nem használt támogatásokra vonatkozó 
döntés függvényében kerül sor. 

 Központi 
költségvetési 
szervek 

 -  -  Egy összegben, illetve 
részletekben, közvetlen 
kifizetéssel 

 -  -  -  -  - 

10  256501      Víz, környezeti és 
természeti katasztrófa 
kárelhárítás 

 Az előirányzat felhasználható 
1. a központi költségvetési szervek, a 
hivatásos katasztrófavédelmi szervek 
kirendelése alapján az önkéntes tűzoltó 
egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, 
valamint a védelmi feladatokat ellátó 
vízitársulatok által víz-, környezeti és 
természeti katasztrófa kárelhárítás esetén 
végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal 
összefüggő többletkiadásokra, a 

 központi 
költségvetési 
szervek, vízi- 
társulatok, 
önkéntes 
tűzoltó 
egyesületek 
és önkéntes 
mentő- 
szervezetek 

 Az előirányzat 
terhére kérelem útján 
egyedi döntéssel - 
támogatási szerződés vagy 
támogatói 
okirat keretében 
költségvetési támogatás 
nyújtható. 

 Igen  Egy összegben, 
illetve részletekben, 
közvetlen kifizetéssel 

    A támo- 
gatási 
szerző 
désben 
az Ávr. 
84. § (2) 
bekez- 
dése 
szerinti 
biztosíté

 -  -  - 
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jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, 
ideértve a védekezési időszak elrendelésétől 
annak megszűnéséig a jégtörő hajók 
üzemeltetése során jelentkező költségeket, 
külön kormánydöntés alapján preventív 
feladatok elvégzésére, 

k 
köthető 
ki, a 
miniszte
r 
irányítás
a alatt 
álló 
központi 
költségv
etési 
szerv 
kivételé- 
vel. 

           2. az állam kártalanítási kötelezettsége 
költségeinek biztosítására, 

                  

           3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így 
különösen a személyi juttatásokkal, a 
munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi 
kiadásokkal, a veszélyhelyzet 
felszámolásához szükséges eszközök 
beszerzésével, valamint a károsodott 
eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb 
felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre, 

                  

           4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi 
szerveknél és vízitársulatoknál történő 
közfoglalkoztatási programok saját erő 
költségeire, az előirányzatból nyújtott 
támogatást az irányító/középirányító szerv a 
védekezésben részt vevő irányított 
költségvetési szervek, továbbá a BM OKF az 
önkéntes tűzoltó és mentőszervezetek részére 
a támogatást továbbadhatja. 

                  

                             
 11  221467      Vízügyi feladatok 

támogatása 
 Az előirányzat célja a forgalomképes állami 
tulajdonú vízügyi létesítményekkel 
kapcsolatos állagmegóvási, fenntartási 
feladatok, szivattyútelepek üzemeltetési és 
karbantartási költségeinek finanszírozása, 
rendkívüli időjárás miatt szükséges 
kármegelőzési, védekezési, helyreállítási 
munkák elvégzése. Az előirányzat 
felhasználható a vízgazdálkodási társulatok 
európai uniós pályázatainak önerő részének 
finanszírozására is. A költségvetési 
maradvány kifizetésére a maradvány- 
elszámolás és az arra vonatkozó döntés 
függvényében kerül sor. 

 Központi 
költségvetési 
szervek 

 -  -  Egy összegben, 
illetve részletekben, 
közvetlen kifizetéssel 

 -  -  -  -  - 

 12  279289      Őrbottyán és térsége 
csatorna-  
és szennyvízelvezetési 
rendszer kiépítése 

 Az előirányzat célja az Őrbottyán és térsége 
csatorna- és szennyvíz- 
elvezetési rendszer kiépítésének támogatása.  
A költségvetési maradvány felhasználása a 
kötelezettségvállalás jogosultja részére 
történő kifizetéssel valósul meg. 

 Beruházási, 
Műszaki 
Fejlesztési, 
Sportüze- 
meltetési és 
Közbeszer- 
zési Zrt. 

 -  -  Közvetlen 
kifizetéssel számla 
ellenében 

 -  -  -  -  - 

 13  333240      Technikai azonosító 
maradvány rendezéséhez 

 Az előirányzat célja a maradvány 
rendezésének 
technikai lebonyolítása. 

   -  -    -  -  -  -  - 

 14  347762      Kormányzati 
infokommunikációs 

 Az előirányzat felhasználási célja: 
1. az általános nyomtatványkitöltő űrlap 

 az 1-22. 
pontok te- 

 Az előirányzat 
terhére támogatási 

 Igen  Az 1-22. pontok 
esetében a rendelkezésre 
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szolgáltatások benyújtás támogatási szolgáltatás és a 
kapcsolódó szolgáltatásokat biztosító 
szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatás működtetését biztosító rendszer 
üzemeltetése, az ezzel közvetlenül összefüggő 
feladatok ellátása, az EU elektronikus 
ügyintézési folyamataiba való bekapcsolódás, 
valamint a Kormányzati Portál, az 
Ügyfélkapu (1-2), az Elektronikus adó- és 
járulékbevallás, a Kormányzati 
Ügyféltájékoztató Központ, az eLevéltár, 
illetve az Informatikai Biztonsági Központ és 
a Központi azonosító, hitelesítő rendszer 
működtetésének biztosítása, 

kintetében a 
Kormány által 
kijelölt 
kormányzati 
célú 
hírközlési 
szolgáltató, 
illetve a 2., 7., 
8., 9., 10., 12., 
15., 17., 21., 
22. pontoknál, 
egyes feladatok 
tekintetében a 
Közigazgatási 
és Elektronikus 
Közszolgáltatás
ok Központi 
Hivatala is; a 4. 
pont esetében a  

kérelem alapján 
költségvetési támogatás 
nyújtható. 

bocsátás teljesítés 
arányosan, köz- 
vetlen kifizetéssel 
költségvetési támogatás 
esetén egy összegben, 
illetve részletekben 
történik; 
közszolgáltatási 
szerződés, szolgáltatási 
szerződés, támogatási 
szerződés vagy egyéb 
polgári jogi szerződés 
keretében. 
A 2., 7., 8., 9., 10., 12., 
15., 17., 21. és 22. 
pontja szerinti feladattal 
összefüggésben a 
Közigazgatási és 
Elektronikus  

           2. a Védelemszervezési rendszer fenntartási 
kötelezettségeinek biztosítása, valamint a 
Védelem és biztonságfejlesztési hírközlési 
céltartalék-képzési program finanszírozása, 
3. a kormányzati célú hálózatokról szóló 
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 1. 
mellékletében meghatározott Nemzetközi 
Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: 
NTG), Zártcélú Rendészeti Hálózat, Köznet, 
hálózatok működtetése, 

 Pro-M 
Professzionális 
Mobilrádió Zrt. 

     Közszolgáltatások 
Központi Hivatala 
jogszabály szerint 
végzett feladatai 
finanszírozására az 
előirányzat terhére 
előirányzat- 
átcsoportosítás hajtható 
végre. 

          

           4. a készenléti szervek biztonságos, gyors, 
elektronikus kommunikációját biztosító 
rendszer (EDR rendszer) üzemeltetésének 
biztosítása, 
5. a központosított informatikai és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtásának, az igénybevevők informatikai és 
telekommunikációs eszközökkel történő 
ellátásának, valamint az ilyen eszközök 
működtetésének biztosítása a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet alapján, 

                  

           6. a Korm. rendeletben foglaltak értelmében 
indított Nemzeti Közigazgatási 
Kommunikációs Infrastruktúra projekt I. 
szakaszának megvalósításával az EKG (NTG) 
gerinchálózat felhordó hálózatainak 
biztosítása és ennek finanszírozása, 
7. az Elektronikus fizetési és elszámolási 
rendszer 
(EFER) működtetésének biztosítása, 
8. az elektronikus kormányzással és a 
közigazgatási informatikával kapcsolatos 
kormányzati feladatok ellátásában történő 
közreműködés biztosítása, 

                  

           9. a közigazgatási informatikai biztonsági 
politika, az ellenőrzési rendszer és a 
megvalósításához szükséges alapfeltételek, 
valamint szabályozás kidolgozásában történő 
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részvétel biztosítása, 
10. a központi költségvetési szervek 
informatikai rendszerei szolgáltatásainak és 
biztonságos üzemel- 
tetésének fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó 
információs társadalmi szolgáltatások 
technikai támogatása, 
11. a technikai védelmi, megelőző és 
felvilágosító tevékenység finanszírozása, 

           12. az informatikai és a hálózatbiztonságra, 
valamint a kritikus információs 
infrastruktúrák védelmére vonatkozó 
stratégiák és szabályozások előkészítésében 
való részvétel biztosítása, 
13. a hálózatbiztonsági feladatok ellátásának 
finanszírozása, 
14. a kormányzati információtechnológiai és 
hálózatbiztonsági információmegosztási, 
incidenskezelési együttműködési 
munkacsoport tevékenységének támogatása, 

                  

           15. a miniszter információs rendszerek 
biztonságával összefüggő tevékenységének, 
feladatának ellátásához támogatás nyújtása, 
16. azoknak a szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásoknak a biztosítása, 
amelyek szolgáltatója a NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a 
továbbiakban: NISZ Zrt.), 
17. a „Kormányzati Felhő” infrastruktúra 
rendszer, 
beleértve az infrastruktúra szolgáltatás 
biztosítása, 
18. a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és 
Információs 
Rendszer (FAIR) üzemeltetése, 
 19. az Egységes Központi Elektronikus Irat- 
és 
Dokumentumkezelési Rendszer üzemeltetése, 
20. az európai uniós projektek önrész 
támogatása, 
21. az elektronikus központi érkeztető 
rendszer (EKÉR) 
működtetésének biztosítása, 
22. egyéb, a kormányzati központosított 
informatikával és telekommunikációval 
kapcsolatos feladatok megvalósítása. 

                  
           -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 15  281912      Regionális víziközmű 
rendszerek állami 
kötelezettségei és a 
pályázati fejlesztéséhez 
szükséges önerő 

 Az előirányzatból jogszabály alapján az 
államra, mint tulajdonosra háruló 
kötelezettségek teljesítésének pénzügyi 
fedezetére nyújtható támogatás, amely a 
többségi állami tulajdonú regionális 
rendszereken helyi önkormányzatokkal közös 
vagy önálló pályázatként az Új Széchenyi 
Terv keretében történő fejlesztéseknek az 
állami részre jutó arány önerő-fizetési 
kötelezettség finanszírozására használható. 

 Országos 
Vízügyi 
Főigazgatóság 

 Az előirányzat terhére 
kérelem alapján 
meghozott egyedi 
döntéssel költségvetési 
támogatás nyújtható. 

 Igen  Egy összegben és/ vagy 
részletekben, 
előirányzat- 
átcsoportosítással 

 -  -  -  -  - 

16  031721      Balatoni regionális 
víziközmű-hálózat 
fejlesztése 

 Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási 
Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben 
átdolgozott Balaton térség regionális 
szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési 

 Országos 
Vízügyi 
Főigazgatóság 

 Az előirányzat 
terhére kérelem alapján 
meghozott egyedi 
döntéssel költségvetési 

 Igen  Egy összegben, illetve 
részletekben, 
előirányzat-  
átcsoportosítással 

 -  -  -  -  -  
- 
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koncepcióban prognosztizált beruházások 
támogatására használható fel. 

támogatás nyújtható. 

17  256478      Ivóvízbázis-védelmi 
Program 
végrehajtása 

 Az előirányzat az 1996-ban megkezdett 
vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására 
vonatkozó jogszabályokban és az Európai 
Unió Víz Keretirányelvében meghatározott 
célokra használható fel. 

 Országos 
Vízügyi 
Főigazgatóság 
és a vízügyi 
igazgatóságok 

 Az előirányzat 
terhére kérelem alapján 
meg- 
hozott egyedi döntéssel 
költségvetési támogatás 
nyújtható. 

 Igen  Egy összegben, illetve 
részletekben, 
előirányzat-  
átcsoportosítással 

 -  -  -  -  -  
- 

 18  256489      Ivóvíz-minőség javító 
program 

 Az előirányzat a vízellátás biztonságát 
növelő fejlesztések és az ivóvízminőség-
javító beruházások megvalósítására 
használható fel. Az előirányzat támogatja az 
Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén az 
egészséges ivóvízellátást biztosító távvezeték, 
illetve a Nyirád-darvastói vízátvezetést 
megvalósító távvezeték kiépítését. 

 Országos 
Vízügyi 
Főigazgatóság 

 Az előirányzat 
terhére kérelem alapján 
meghozott egyedi 
döntéssel költségvetési 
támogatás nyújtható. 

  Igen  Egy összegben, illetve 
részletekben, 
előirányzat- 
átcsoportosítással 

 -  -  -  -  -  
- 

19 352228   Integrációs támogatás 
elismert menekültek, 
oltalmazottak részére 

Az előirányzat felhasználható a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatal által elismert 
menekültek és oltalmazottak részére 
folyósított integrációs támogatások 
kifizetéséhez. A támogatást a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal továbbadhatja az 
elismert menekültek és oltalmazottak részére. 

Bevándorlási és 
Állampolgárági 
Hivatal 

Az előirányzat 
terhére kérelem alapján 
egyedi döntéssel 
támogatási szerződés vagy 
támogatói 
okirat keretében 
költségvetési támogatás 
nyújtható. 
 

Igen Egy összegben, illetve 
részletekben, közvetlen 
kifizetéssel. 

 -  -  -  -  -  
- 

20      Alapítványok és társadalmi 
önszerveződések támogatása 

 -  -  -  -  -    -  -  -  -  - 

 21        -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  
- 

 22  251212        Országos Polgárőr 
Szövetség 

 Az előirányzat az Országos Polgárőr 
Szövetség 
alapszabályában meghatározott feladatához 
kapcsolódó arányos működési költségeire 
használható fel, amely támogatást az 
Országos Polgárőr Szövetség a támogatást 
nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. 

 Országos 
Polgárőr 
Szövetség 

 Az előirányzat 
terhére kérelem alapján 
meg- 
hozott egyedi döntéssel 
költségvetési támogatás 
nyújtható. Az előirányzat 
felhasználása a 
polgárőrségről és a 
polgárőri tevékenység 
szabályairól szóló törvény 
felhatalmazása alapján 
kiadott, a költségvetési 
támogatás elosztásának 
részletes szabályaira 
vonatkozó miniszteri 
rendelet alapján történik. 

 Igen  Részletekben, 
közvetlen kifizetéssel 

   A támo- 
gatási 
szerző 
désben 
az Ávr. 
84. § (2) 
bekezdé
se 
szerinti 
biztosíté
k 
köthető 
ki. 

 -  -  - 

 23  029054        Önkéntes tűzoltó 
egyesületek és 
mentőszervezetek 
támogatása 

 Az előirányzat felhasználása költségvetési 
támogatás 
nyújtása útján történik. Az előirányzat 
1. az önkéntes tűzoltó egyesületek és 
mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó 
működési és felhalmozási költségek 
finanszírozására, 
2. műszaki-technikai és informatikai 
fejlesztésre, valamint 
3. az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek 
tagjainak oktatására használható fel. 

 BM Országos 
Katasztrófavéd
elmi 
Főigazgatóság 
és az irányítása 
alá tartozó 
költségvetési 
szervek 

 A BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság és az 
irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek 
részére átcsoportosított 
előirányzatból a 
költségvetési támogatás 
pályázat útján, támogatási 
szerződés vagy támogatói 
okirat keretében kerül 
rendelkezésre bocsátásra a 
végső kifizetésben 
részesülők részére. 

 Igen  Előirányzat 
átcsoportosítással 

 -  -  -  -  - 

 24  302980        Társadalmi  1. Az előirányzat a Nemzedékek  a) Nemze-  Kérelem alapján  Igen,  Egy összegben, illetve   -  A támo-  -  -  - 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 69. szám

 
5373

szervezetek, 
alapítványok 
támogatása 

Biztonságáért 
Alapítvány támogatására 29,0 millió forint 
összegig használható fel. A költségvetési 
támogatás célja a belügyi és rendvédelmi 
szervek dolgozói és azok családtagjai, 
valamint a belügyi nyugdíjasok részére 
szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó 
különböző szakmai, egészségmegőrző, sport- 
és kulturális programok, rendezvények 
táborok támogatása. 

dékek Biz- 
tonságáért 
Alapítvány;  
b) Magyar 
Polgári 
Védelmi 
Szövetség;  
c) Magyar 
Tűzoltó 
Szövetség;  
d) Önkéntes 
Tűzoltóságok 
Országos 
Szövetsége; 

meghozott egyedi 
döntéssel költségvetési 
támogatás nyújtható. 

kivéve 
a g) 
pont 
eseté- 
ben 

részletekben, közvetlen 
kifizetéssel 

gatási 
szerződé
sben az 
Ávr. 84. 
§ (2) 
bekez- 
dése 
szerinti 
biztosíté
k 
köthető 
ki. 

             2. Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi 
Szövetség támogatására 10,0 millió forint 
összegig használható fel, amely támogatást a 
Magyar Polgári Védelmi Szövetség 
nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A 
költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, 
a polgári védelmi szervezetek, valamint a 
polgármestert segítők és közbiztonsági 
referensek folyamatos felkészítésére, a 
„Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” 
projekt időarányos végrehajtására, továbbá a 
szervezet BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 
főigazgatója által jóváhagyott éves 
munkatervében meghatározott feladatokhoz, 
az állampolgárok élet- és 
vagyonbiztonságának védelméhez való 
hozzájárulás céljára használható fel. 

 e) 
Létesítményi 
Tűzoltóságok 
Országos 
Szövetsége; 
f) Települési 
Önkormányzat
ok Országos 
Szövetsége;  
fa) Magyar 
Önkormányzat
ok Szövetsége;  
fb) Megyei 
Önkormányzat
ok Országos 
Szövetsége;  
fc) Kisvárosi 
Önkormányzat
ok Országos 
Érdekszö- 
vetsége; 
fd) Magyar 
Faluszövet-  
ség; 

             

             3. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó 
Szövetség és megyei szervezetei támogatására 
50 millió forint összegig használható fel, 
amely támogatást a Magyar Tűzoltó 
Szövetség nyilvántartott tagjai részére 
továbbadhatja. A költségvetési támogatás, a 
Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei 
szervezetei alapító okiratában, a BM OKF 
főigazgatója által jóváhagyott éves 
munkatervében meghatározott feladataira, és 
az általuk szervezett rendezvények 
megvalósítására fordítható. 

 fe) Közsé- 
gek, 
Kistelepülések 
és Kistérségek 
Országos 
Önkormányzati 
Szövetsége;  
ff) Megyei Jogú 
Városok 
Szövetsége 
g) Rádiós 
Segélyhívó és 
Infokommunik
ációs Országos  

                

             4. Az előirányzat az Önkéntes Tűzoltóságok 
Országos Szövetségének és a Létesítményi 
Tűzoltóságok 
Országos Szövetségének támogatására 10,0 
millió forint összegig használható fel, amelyet 
az Önkéntes Tűzoltóságok Országos 
Szövetség és a Létesítményi Tűzoltóságok 
Országos Szövetség nyilvántartott tagjai 

 Egyesület; 
h) Magyar 
Rendészeti 
Sport- 
szövetség;  
i) Szer- 
telen-kék 
Alapítvány 
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részére továbbadhatja. A költségvetési 
támogatás célja a két szövetségnek a BM 
OKF főigazgatója által jóváhagyott éves 
munkatervében meghatározott feladatok, és az 
általuk szervezett rendezvények 
megvalósításának támogatása, továbbá az 
egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése. 

             5. Az előirányzat a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége, a 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a 
Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok 
Országos Érdekszövetsége, a Magyar 
Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és 
Kistérségek Országos Önkormányzati 
Szövetsége és a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió 
forint összegig használható fel.  
A költségvetési támogatás célja más nemzetek 
kedvező tapasztalatainak megismerése, 
átvétele, a nemzetközi kapcsolatok 
elmélyítése. 

                  

             6. Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és 
Infokommunikációs Országos Egyesület 
támogatására 
35,0 millió forint összegig használható fel. A 
költségvetési támogatás célja a Rádiós 
Segélyhívó és Infokommunikációs Országos 
Egyesület alapszabályában meg- 
határozott közfeladatok ellátása, különös 
tekintettel a dunai, tiszai és balatoni 
információs és segélyhívó rendszerek állami 
feladatként jelentkező működtetésére, 
karbantartására és korszerűsítésére, továbbá új 
rendszerek kialakítása, üzemeltetési 
költségeinek finanszírozása. 

                  

             7. Az előirányzat a Magyar Rendészeti 
Sportszövetség támogatására 24,0 millió 
forint összegig használható fel, amelyet a 
Magyar Rendészeti Sportszövetség 
nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A 
költségvetési támogatás a Magyar Rendészeti 
Sportszövetség alapító okiratában 
meghatározott feladatok megvalósulásának 
elősegítésére, ezen belül a nemzetközi és 
hazai versenyek szervezésére, a 
sporteseményeken történő részvétellel 
kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és 
nemzetközi rendőr sportszövetségben való 
tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet. 

                  

             8. Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány 
támogatására 5,0 millió forint összegig 
használható fel. A költségvetési támogatás 
célja a Szertelen-kék Alapítvány alapító 
okiratában meghatározott feladatok 
megvalósulásának elősegítése. 

                  

 25  271678        Közösségi 
programok 

 Az előirányzat célja 
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési 
szerv vagy nemzetközi szervezet által 
önállóan vagy együttesen megvalósított és az 

 BM Igazgatás  -  -  Egy összegben, illetve  
részletekben, közvetlen 
kifizetéssel 

 -  -  -  -  - 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 69. szám

 
5375

Európai Unió által társfinanszírozott projekt 
(EK-tematikus és egyéb uniós programok) 
uniós forrásból nem finanszírozható tételek 
fedezetének, saját forrásának biztosítása. 

 26        Szolidaritási programok        -  -    -  -  -  - 
 27  277389      Európai Menekültügyi 

Alap 
 Az Európai Menekültügyi Alap a Szolidaritás 
és a migrációs áramlások igazgatása általános 
program keretében a 2008-2013-as időszakra 
az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról 
és a 
2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2007. május 23-i 
2007/573/EK európai parlamenti és a tanácsi 
határozatban foglaltak szerint használható fel. 

 a) egyesület a 
párt 
kivételével, 
b) köztestület,  
c) egyházi 
jogi személy,  
d) alapítvány,  
e) 
közalapítvány 
f) szövetkezet,  
g) jogi 
személyiséggel 
rendelkező 
egyéb 
szervezet,  
h) helyi önkor-  
mányzat 

 Az előirányzat 
felhasználása pályázati 
formában, 
a 2007-2013 közötti 
programozási időszakban 
a Szolidaritási 
programokból származó 
támogatások 
felhasználásának alapvető 
szabályairól, intézmény- 
rendszeréről, a pénzügyi 
irányítási és kontroll- 
rendszerekről szóló 
23/2012. (IV. 26.) BM 
rendeletben (a 
továbbiakban: 
Szolidaritási programok 
BM rendelet) 

 Igen  Egy összegben, illetve 
részletekben, közvetlen 
kifizetéssel 

   A támo- 
gatási 
szerző- 
désben 
az Ávr. 
84. § (2) 
bekezdé
se 
szerinti 
biztosíté
k 
köthető 
ki. 

      

             i) nemzetiségi 
önkormányzat  
j) 
önkormányzati 
társulás, 
k) költségvetési 
szerv, 
l) nemzetközi 
szervezet, 
m) 
kormányközi 
szervezet és 
n) gazdasági 
társaság abban 
az esetben, ha 
az általa 
végrehajtott 
projektet 
nonprofit 
módon hajtja 
végre. 

 szabályozott eljárásrend 
alapján történik. 

              

 28  277390      Integrációs Alap  A „Szolidaritás és a migrációs áramlások 
igazgatása” általános program keretében a 
2007-2013-as időszakra a harmadik országok 
állampolgárainak beilleszkedését segítő 
európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 
25-i 2007/435/EK tanácsi határozat által 
létrehozott, a harmadik országok 
állampolgárainak beilleszkedését segítő 
Integrációs Alap a különböző gazdasági, 
társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és 
etnikai hátterű harmadik országbeli 
állampolgárok tartózkodási feltételeinek 
teljesítéséhez, és az európai társadalmakba 
való beilleszkedésük megkönnyítését szolgáló 
tevékenységhez használható fel. 

 a) egyesület a 
párt 
kivételével, 
b) köztestület,  
c) egyházi 
jogi személy,  
d) alapítvány, 
e) 
közalapítvány, 
f) szövetkezet,  
g) jogi 
személyiséggel 
rendelkező 
egyéb 
szervezet, 
h) helyi 

 Az előirányzat 
felhasználása pályázati 
formában, 
Szolidaritási programok 
BM rendelet alapján 
történik. 

  
Igen 

 Egy összegben , illetve 
részletekben közvetlen 
kifizetés 

  -  A támo 
gatási 
szerző- 
désben 
az Ávr. 
84. § (2) 
bekezdé-  
se 
szerinti 
biztosíté
k 
köthető 
ki. 

 -  -  - 
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önkormányzat, 
i) nemzetiségi 
önkormányzat, 

             j) 
önkormányzati 
társulás, 
k) költségvetési 
szerv, 
l) nemzetközi 
szervezet, 
m) 
kormányközi 
szervezet és  
n) gazdasági 
társaság abban 
az esetben, ha 
az általa 
végrehajtott 
projektet 
nonprofit 
módon hajtja 
végre. 

                

 29  277401      Visszatérési Alap  A „Szolidaritás és a migrációs áramlások 
igazgatása” általános program keretében a 
2008-2013-as időszakra az Európai 
Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. 
május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti 
és tanácsi határozattal 2008. január 1. és 
2013. december 31. közötti időbeli hatállyal 
létrehozott Visszatérési Alap felhasználási 
célja, hogy támogassa a tagállamoknak a 
visszatérés igazgatásának javítására tett 
erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az 
integrált igazgatás elvének alkalmazásával és 
a tagállamok által végrehajtandó közös 
intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján 
a közösségi céloknak megfelelő nemzeti 
intézkedések előírásával, figyelembe véve az 
e területet érintő közösségi jogszabályokat, és 
teljes összhangban az alapvető jogokkal. 

 a) egyesület a 
párt 
kivételével, 
b) köztestület,  
c) egyházi 
jogi személy,  
d) alapítvány,  
e) 
közalapítvány 
f) szövetkezet,  
g) jogi 
személyiséggel 
rendelkező 
egyéb 
szervezet, 
h) helyi 
önkormányzat  
i) nemzetiségi 
önkormányzat  
j) 
önkormányzati 
társulás, 
k) költségvetési 
szerv, 

 Az előirányzat 
felhasználása pályázati 
formában, 
Szolidaritási programok 
BM rendelet alapján 
történik. 

 Igen  Egy összegben, illetve 
részletekben, közvetlen 
kifizetéssel 

  -  A támo 
gatási 
szerződé
sben az 
Ávr. 84. 
§ (2) 
bekezdé
se 
szerinti 
biztosíté
k 
köthető 
ki. 

 -  -  - 

             l) nemzetközi 
szervezet, 
m) 
kormányközi 
szervezet és  
n) gazdasági 
társaság abban 
az 
esetben, ha az 
általa 
végrehajtott 
projektet 
nonprofit 
módon hajtja 
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végre. 
 30  277412      Külső Határok Alap  A „Szolidaritás és a migrációs áramlások 

igazgatása” általános program keretében  
a 2007-2013-as időszakra a Külső Határok 
Alap létrehozásáról szóló  
2007. május 23-i 2007/574/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat által 
létrehozott Alap  
1. a külső határok ellenőrzése 
hatékonyságának javítása, 
2. a külső határok egységes határellenőrzési 
rendszerének kialakítása, 
3. a határforgalmi ellenőrzés hatékony 
menedzsmentje kialakítása, 
4. a releváns közösségi jogi aktusok egységes 
alkalmazására irányuló tevékenység, 
5. a konzuli szolgálatok menedzsmentje 
fejlesztésére irányuló tevékenységek 
6. finanszírozására használható fel. 

 költségvetési 
szervek 

 Az előirányzat 
felhasználása pályázati 
formában, 
Szolidaritási programok 
BM rendeletben 

 szabályozott eljárásrend 
alapján történik. 

 Igen  Egy összegben, illetve 
részletekben, közvetlen 
kifizetéssel 

 -  -  -  -  - 

31  283601      Szolidaritási programokhoz 
kapcsolódó technikai 
költségek 

 Az előirányzat a 27-29. alcímben 
meghatározott 
pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, 
igazgatási, felügyeleti, értékelési, 
tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az 
azok lebonyolításához szükséges igazgatási 
kapacitást erősítő tevékenységek 
finanszírozására használható fel. 

 a) Belügy- 
minisztérium 
Igazgatása 
b) Ellenőrzési 
Hatóság 

 jogszabály alapján 
vagy kérelemre 

 Igen  Egy összegben, illetve 
részletekben, közvetlen 
kifizetéssel. 

 a G:31 
mező b) 
pontja 
szerinti 
esetben 
fizetési 
felszólítás 
alapján 

 -  -  -  - 

32  302946      Szolidaritási programokhoz 
kapcsolódó céltartalék 

 Az előirányzat terhére finanszírozhatóak a 
27-29. 
alcímben meghatározott pénzügyi alapokhoz 
kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és 
az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek. 

 a) Európai 
Bizottság  
b) 27-29. 
fejezeti 
kezelésű 
előirányzatok 
részére 

 Az előirányzat 
felhasználása közvetlenül 
történik, az Európai 
Bizottság fizetési 
felszólításának 
teljesítésével. 

 Igen  Egy összegben, illetve 
részletekben, közvetlen 
kifizetéssel vagy a G:32 
mező b) pontja esetében 
előirányzat-  
átcsoportosítással 

  -  -  -  -  - 

 33  232061    Önkormányzati tűzoltóságok 
normatív 
támogatása 

 Az előirányzat célja az önkormányzati 
tűzoltóságok 
fenntartásával, működésével és fejlesztésével 
kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása 
az átvállalt feladattal arányban. 

 önkormányzati 
tűzoltóságok 

 A támogatás 
felhasználása a központi 
költségvetésről szóló 
törvény és az 
önkormányzati és 
létesítményi 
tűzoltóságokra, valamint a 
hivatásos tűzoltóság, 
önkormányzati tűzoltóság 
és önkéntes tűzoltó 
egyesület fenntartásához 
való hozzájárulásra 
vonatkozó szabályokról 
szóló kormányrendelet 
alapján történik.  

   Az előirányzat 
felhasználása a BM 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
kezdeményezése alapján 
történik, részletekben, 
időarányosan közvetlen 
kifizetéssel. 
Az előirányzatból 
támogatott 
önkormányzati 
tűzoltóság az éves 
támogatás összegéből 
legalább 6,0 millió 
forintot az átvállalt 
feladathoz 
kapcsolódó  

  -   -  -  -  - 

             Az előirányzat 
beruházási, felújítási 
célokra kizárólag abban az 
esetben fordítható, ha a 
fenntartáshoz és 
működéshez kapcsolódó 
kiadások fedezete a 
normatív támogatás 

   működési, üzemeltetési, 
fenntartási fejlesztési 
feltételek biztosítására 
köteles fordítani. 
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terhére teljes mértékben 
biztosított. 

 34  270756    Duna Művész Együttesek 
támogatása 

 Az előirányzat fedezetet nyújt a minisztérium 
és a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság között létrejövő támogatási 
szerződés keretében ellátandó kulturális 
közhasznú feladatok finanszírozására. 
A kedvezményezett a költségvetési 
támogatást a kulturális közhasznú 
feladatokkal összefüggő, valamint ennek 
végrehajtása érdekében felmerült közvetlen és 
közvetett költségek, ráfordítások 
finanszírozására használhatja fel. 

 Duna Palota 
Kulturális 
Kiemelkedően 
Közhasznú 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

 Az előirányzat 
terhére kérelem alapján 
meghozott egyedi 
döntéssel, költségvetési 
támogatás nyújtható 

 Igen  Részletekben 
közvetlen kifizetéssel 

  -  A támo 
gatási 
szerző 
désben 
az Ávr. 
84. § (2) 
bekezdé 
se 
szerinti 
biztosíté
k 
köthető 
ki. 

 -  -  - 

35 358484  Hivatásos életpályával összefüggő 
kiadások 

Az előirányzat célja, hogy a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 158. § (1) bekezdése 
alapján a hivatásos állomány tagja az előző 
évi egyéni teljesítményértékelésének 
eredményétől függően, a szervezeti egység 
számára, a szervezeti teljesítményértékelés 
eredménye alapján a személyi juttatás 
előirányzaton belül biztosított költségvetési 
keret terhére évente két alkalommal, április és 
szeptember hónapban egyenlő mértékű 
teljesítményjuttatásban részesíthető legyen. 

rendvédelmi 
feladatokat 
ellátó 
költségvetési 
szervek 

Az előirányzat 
felhasználása egyedi 
döntés alapján történik. 

Igen Egy összegben, illetve 
részletekben, 
előirányzat-  
átcsoportosítással 

     

  
36 

 342684    Magyar Rendvédelmi Kar  Az előirányzat célja a Magyar Rendvédelmi 
Kar működésének és szakmai köztestületi 
tevékenységének biztosítása, valamint 
alapszabályban foglalt egyéb feladatai 
ellátásának támogatása. 

 a) Magyar 
Rendvédelmi 
Kar 
b) a miniszter 
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési 
szerv 

 Az előirányzat 
terhére kérelem alapján 
meghozott egyedi 
döntéssel költségvetési 
támogatás nyújtható 

 Igen  A G:36 mező a) pontja 
szerinti esetben 
részletekben közvetlen 
kifizetéssel, 
a G:36 mező b) pontja 
szerinti esetben, ha a 
költségvetési támogatás 
hatékony felhasználása 
céljából szükséges, a 
költségvetési támogatás 
a miniszter vezetése 
vagy irányítása alá 
tartozó költségvetési 
szerv részére történő 
előirányzat- 
átcsoportosítással 
történik 

 -  G:36 
mező a) 
pontja 
szerinti 
eset- 
ben a 
támoga 
tási 
szerző- 
désben 
az Ávr. 
84. § (2) 
bekezdé 
se 
szerinti 
biztosíté
k 
köthető 
ki. 

 -  -  - 
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 342695    A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 
feladatrendszerének támogatása 

 Az előirányzat célja a Nemzeti 
Bűnmegelőzési 
Stratégiában rögzített feladatrendszer 
megvalósítási folyamatának beindítása és 
támogatása, valamint a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosítása. Az előirányzat a 
bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékony- 
ságvizsgálatok készíttetésével, a 
bűnmegelőzés hazai és nemzetközi 
gyakorlatainak megismerésével és 
terjesztésével - így különösen hazai és 
nemzetközi rendezvények, képzések, 

 a) 
költségvetési 
szerv 
b) társadalmi 
szervezetek 
c) gazdasági 
társaságok 
d) alapítvány 
e) köztestület 
f) polgári jogi 
társaság 

 Az előirányzat 
terhére, kérelemre, illetve 
pályázatra költségvetési 
támogatás nyújtható 

 Igen  A G:37 mező a) pontja 
szerinti esetben 
előirányzat terhére a BM 
Igazgatása és a feladat-  
megvalósításban 
közreműködő központi 
költségvetési szerv 
javára előirányzat 
átcsoportosítás; 
 
A G:37 mező b)-f) 
pontja szerinti esetekben 
egy összegben, illetve 

 -  A G:37 
mező b)-
f) 
pontja 
szerinti 
esetben 
a támo 
gatási 
szerző 
désben 
az Ávr. 
84. § (2) 
bekezdé- 

 -  -  - 
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továbbképzések szervezése belföldön és 
külföldön, publikációk, kiadványok 
elkészíttetése, honlap üzemeltetése -, 
lakossági felmérések, lakossági fórumok, 
pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési 
és oktatási anyagok megrendelésével, pilot- 
projektek kifejlesztésével, 
megvalósíttatásával, már bevált 
bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, 
továbbfejlesztésével, terjesztésével 
kapcsolatos kiadásokra, valamint 
bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati vagy 
egyedi támogatások nyújtására kerül 
felhasználásra. 

részletekben történő 
közvetlen kifizetés. 
 
Az előirányzat 
felhasználása visszterhes 
polgári jogi szerződés 
megkötésével is 
történhet 

se 
szerinti 
biztosíté
k 
köthető 
ki. 

 
38 

     Belügyi Alapok            -    -  -  - 

  
39 

 342651      Belső Biztonsági Alap  Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 
2014- 2020-as időszakra a külső határok 
igazgatását, a közös uniós vízumpolitikát, a 
rendőri együttműködést, a szervezett bűnözés 
megelőzését és az ellene folyatott küzdelmet, 
valamint válságkezelést szolgáló tevékenység 
támogatására az Európai Parlament és a 
Tanács 513/2014/EU rendeletében és 
515/2014/EU rendeletében meghatározottak 
szerint használható fel. 

 a) egyesület a 
párt 
kivételével, 
b) köztestület,  
c) egyházi 
jogi személy,  
d) alapítvány,  
e) 
közalapítvány, 
f) szövetkezet, 
g) jogi 
személyiséggel 
rendelkező 
egyéb 
szervezet, 

 I. A támogatás 
támogatási kérelem vagy 
egyedi kérelem alapján 
nyújtható. 
1) Közvetlen kijelöléssel 
kell kiválasztani azt a 
támogatási kérelmet, 
amelynek esetében az 
adott tevékenység jellege 
vagy a támogatás 
igénylőjének jogállása 
nem teszi lehetővé a nyílt 
eljárással történő  

 Igen Egy összegben 
vagy részletekben 

  A támo- 
gatási 
szerződés
ben az 
Ávr. 84. 
§ (2) 
bekezdé- 
se 
szerinti 
biztosíték 
köthető 
ki. 

 -  -   

             h) helyi ön- 
kormányzat, 
i) nemzetiségi 
önkormányzat, 
j) 
önkormányzati 
társulás, 
k) költségvetési 
szerv, 
l) nemzetközi 
szervezet, 
m) 
kormányközi 
szervezet és 
n) gazda- 
sági társaság 

 kiválasztást, a tervezett 
tevékenységet a 
kedvezményezett 
jogszabályi felhatalmazás 
alapján, kizárólagos 
hatáskörrel látja el. 
2) Korlátozott eljárással 
kell kiválasztani azt a 
támogatási kérelmet, 
amelynek esetében az 
adott tevékenység vagy a 
megvalósító 
szervezet típusa annak 
szakmai vagy egyéb 
sajátossága miatt nem 
teszi lehetővé a nyílt 
eljárással vagy a közvetlen 
kije- 
löléssel történő 
kiválasztást. 

              

               3) A Felelős Hatóság a 
kedvezményezett egyedi 
kérelmére a tervezés, 
kiválasztási eljárás, vagy a 
támogatási szerződés 
megkötésének 
időpontjában előre nem 
látható ok miatt a 
támogatási szerződésben 
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rögzített uniós és hazai 
költségvetési tá- 
mogatás összegét 
megemelheti 
(többlettámogatás) az 
esélyegyenlőség 
biztosítása mellett. 
Többlettámogatás 
nyújtásáról, valamint 
annak összegéről a  

              Felelős Hatóság 
ellenőrzését követően a 
Felelős Személy dönt; az 
így meg- 
ítélt többlettámogatás nem 
haladhatja meg a projekt 
teljes támogatási 
összegének 25%-át. 
4) Az 1)-3) pontban meg 
határozott kivétellel a 
támogatás biztosítására 
nyílt projektkiválasztási 
eljárással kerülhet sor. 

              

               5) Egyszerűsített nyílt 
eljárással kell kiválasztani 
a támogatási kérelmet, ha 
kizárólag a támogatást 
igénylő jogosultsága és a 
felhívásban előírt, 
mérlegelést nem igénylő 
értékelési szempontok 
vizsgálatára kerül sor, és 
nem állnak fenn a 
közvetlen kijelölés 
feltételei. 
 

              

               II. 
Beruházási célú projektek 
esetében a felhívásban 
meghatározottakat 
figyelembe véve 
költségvetési 
támogatásban az 
részesülhet, aki vállalja, 
hogy a beruházás teljes 
értéken történő 
elszámolása esetén a 
számviteli törvény szerinti 
aktiválástól számítva 

              

               a) informatikai célú 
beruházás esetén 3 évig, 
b) eszközbe- 
szerzés esetén 5 évig, 
c) infrastrukturális 
beruházás, valamint az 
elszámolhatósági 
útmutatóban 
meghatározott eszközök 
esetén 
10 évig 
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a megvalósított beruházást 
a projekt céljaival 
összhangban működteti. 

  
40 

 342662      Menekültügyi, Migrációs 
és Integrációs Alap 

 Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 
2014-2020-as időszakra a migrációs 
áramlások hatékony menedzselése érdekében 
a Közös Európai Menekültügyi Rendszer 
fejlesztését, a legális migrációnak és a 
harmadik országbeli migránsok hatékony 
integrációjának támogatását, a hatékony 
visszatérési stratégiák erősítését szolgáló 
tevékenységhez használható fel az Európai 
Parlament és a Tanács 516/2014/EU 
rendeletében meghatározottak szerint 

 a) egyesület a 
párt 
kivételével, 
b) köztestület, 
c) egyházi jogi 
személy,  
d) alapítvány, 
 e) 
közalapítvány, 
f) szövetkezet, 
g) jogi 
személyiséggel 
rendelkező 
egyéb 
szervezet, 
h) helyi ön- 
kormányzat, 
i) nemzetiségi 
önkormányzat, 

 I. A támogatás 
támogatási kérelem vagy 
egyedi kérelem alapján 
nyújtható. 
1) Közvetlen kijelöléssel 
kell kiválasztani azt a 
támogatási kérelmet, 
amelynek esetében az 
adott tevékenység jellege 
vagy a támogatás 
igénylőjének jogállása 
nem teszi lehetővé a nyílt 
eljárással történő 
kiválasztást, a 
tervezett tevékenységet a 
kedvezményezett 
jogszabályi 

felhatalmazás alapján, 
kizárólagos hatáskörrel 
látja el. 
 
 2) Korlátozott eljárás- 
sal kell kiválasztani azt a 
támogatási kérelmet, 
amelynek esetében az 
adott tevékenység vagy a 
megvalósító 
szervezet típusa annak 
szakmai vagy egyéb 
sajátossága miatt nem 
teszi lehetővé a nyílt 
eljárással vagy a közvetlen 
kijelöléssel történő ki- 
választást. 

 Igen  Egy összegben 
vagy részletekben 

  -  A támo-  
gatási 
szerző-  
désben 
az Ávr. 
84. § (2) 
bekezdé
se 
szerinti 
biztosíté
k 
köthető 
ki. 

 -  -  - 

             j) 
önkormányzati 
társulás, 
k) költségvetési 
szerv, 
l) nemzetközi 
szervezet, 
m) 
kormányközi 
szervezet és  
n) gazdasági 
társaság  

              

                            

               3) A Felelős Hatóság a 
kedvezményezett egyedi 
kérelmére a tervezés, 
kiválasztási eljárás, vagy a 
támogatási szerződés 
megkötésének 
időpontjában előre 
nem látható ok miatt a 
támogatási szerződés- 
ben rögzített uniós és 
hazai költségvetési 
támogatás összegét 
megemelheti 
(többlettámogatás) az 
esélyegyenlőség 
biztosítása mellett.  

              

               Többlettámogatás 
nyújtásáról, valamint 
annak összegéről a Felelős 
Hatóság ellenőrzését 
követően a Felelős 
Személy dönt; az így 
megítélt többlettámogatás 
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nem haladhatja meg a 
projekt teljes támoga- 
tási összegének 
25%-át. 

               4) Az 1)-3) pontban 
meghatározott kivétellel a 
támogatás biztosítására 
nyílt projektkiválasztási 
eljárással kerülhet sor. 

              

               5) Egyszerűsített nyílt 
eljárással kell kiválasztani 
a támogatási kérelmet, ha 
kizárólag a támogatást 
igénylő jogosultsága és a 
felhívásban elő- 
írt, mérlegelést nem 
igénylő értékelési 
szempontok vizsgálatára 
kerül sor, és nem állnak 
fenn a közvetlen kijelölés 
feltételei. 

              

               II. Beruházási célú 
projektek esetében a 
felhívásban 
meghatározottakat 
figyelembe véve 
költségvetési 
támogatásban az 
részesülhet, aki vállalja, 
hogy a beruházás teljes 
értéken történő 
elszámolása esetén a 
számviteli törvény szerinti 
aktiválástól számítva 

              

               a) informatikai célú 
beruházás esetén 
3 évig, 
b) eszközbeszerzés esetén 
5 évig, 
c) infrastrukturális 
beruházás, valamint az 
elszámolhatósági 
útmutatóban 
meghatározott eszközök 
esetén 10 évig a 
megvalósított beruházást a 
projekt céljaival 
összhangban működteti. 
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 342673      Belügyi Alapok technikai 
költségkerete 

 Az előirányzat a 31-32. alcímben 
meghatározott 
pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, 
igazgatási, felügyeleti, értékelési, 
tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az 
azok lebonyolításához szükséges igazgatási 
kapacitást erősítő tevékenységek 
finanszírozására használható fel az Európai 
Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendelete 
alapján. 

 a) BM 
Igazgatás,  
b) audit hatóság 

 a) kormány- 
rendelet alapján, 
b) kérelemre 

 Igen  Egy összegben 
vagy részletekben. 
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 355939    Tömeges bevándorlás 
kezeléséhez kapcsolódó kiadások 

 Az előirányzat felhasználható a tömeges 
bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó: 

 Azok a 
fejezetet 

 A fejezetet irányító szerv, 
a belügyminiszter 

 Igen  Egy összegben, illetve 
részletekben, közvetlen 
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1. a menedékjogról szóló törvény és a 
harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, 
ellátására és fogvatartására szolgáló 
építmények építése, telepítése és 
üzemeltetése, 
2. a menedékjogról szóló törvény és a 
harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó személyek ellátását 
szolgáló közművek és csatlakozó elemeik 
kiépítése, és 
3. a menekültügyi és idegenrendészeti 
feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, 
valamint, 
4. egyéb kiadások finanszírozására. 
 
A támogatást a fejezetet irányító szerv, a 
belügyminiszter irányítása alá tartozó 
költségvetési szerv az általa irányított, a 
tömeges bevándorlás kezelésében részt vevő 
költségvetési szervek részére továbbadhatja. 

irányító 
szervek, a 
belügy-  
miniszter 
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési 
szervek, 
amelyek 
a) vállalják, 
hogy - ha a 
központi 
költség-  
vetési szerv 
rendelkezik 
középirányító 
szervvel, akkor 
a középirányító 
szerven 
keresztül - a 
kérelem 
mellékleteként 
benyújtott 
tanúsítvány 
alapján 
határidőre 
elszámolnak a 
költség-  
vetési 
támogatás 
felhasználásáró
l, 

irányítása alá tartozó 
központi költségvetési 
szerv - ha a központi 
költségvetési szerv 
rendelkezik középirányító 
szervvel, akkor a 
középirányító szerv - által 
benyújtott kérelem és az 
annak mellékletét képező 
tanúsítvány alapján. 

kifizetéssel történik, a 
fejezetet irányító 
szervekkel, a 
belügyminiszter 
irányítása alá tartozó 
központi költségvetési 
szervekkel, ha a 
központi költségvetési 
szerv rendelkezik 
középirányító szervvel, 
akkor a középirányító 
szervvel kötött 
támogatási szerződés 
vagy a részükre kiállított 
támogatói okirat alapján. 
 
 
A Belügyminisztérium 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 
társaságok esetében egy 
összegben, illetve 
részletekben, közvetlen 
kifizetéssel 

          b) vállalják, 
hogy a 
tanúsítvány 
valóságtartalmá
ért, teljeskörűsé-  
géért, a tanúsít-  
ványhoz 
kapcsolódóbizo
nylatok rendelke 
zésre állásáért, 
megőrzéséért és 
hitelességéért a 
fejezetet 
irányító szerv, a 
belügyminiszter 
irányítása alá 
tartozó központi 
költségvetési 
szerv, valamint 
továbbadás 
esetén a 
fejezetet 
irányító szerv és 
az általa 
irányított 
költségvetési 
szerv, valamint 
a 

     történik, a megkötött 
közszolgáltatási 
szerződés 
/szolgáltatási szerződés/ 
egyéb polgári jogi 
szerződés alapján. 
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belügyminiszter 
irányítása alá 
tartozó 

           középirányító 
költségvetési 
szerv és az 
általa irányított 
költségvetési 
szervek a 
Támogató felé 
egyetemlegesen 
felelnek,  
c) nyilatkoznak 
a tanúsítvány 
hitelességéről,  

                

           d) vállalják, 
hogy 
együttműködne
k az előirányzat 
céljával 
megegyező 
jogszerű 
felhasználás 
megvalósulásán
ak, és az 
elszámolás 
szabályszerűség
ének az 
ellenőrzése 
során az 
előirányzat 
kezelőjével, 
valamint 
e) vállalják, 
hogy az 
előirányzat 
felhasználását 
elkülönítetten 
és naprakészen 
tartják nyilván. 

                

            
A költségvetési 
támogatás 
továbbadása 
esetén a 
fejezetet 
irányító szerv 
és a 
belügyminiszter 
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési 
szerv abban az 
esetben 
részesülhet 
támogatásban, 
ha vállalja, 
hogy a 
továbbadott 
összeg 
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kedvezményeze
ttjei által 
benyújtott 
szakmai és 
pénzügyi 
elszámolásokat  

           ellenőrzi, azok 
valóságtartalmá
t megvizsgálja, 
az 
elszámolásokat 
összesíti, és az 
ellenőrzésről és 
az elszámolás 
elfogadásáról 
nyilatkozatot 
állít ki, 
amelyben 
igazolja a 
továbbadott 
összeg 
kedvezményeze
ttjei által 
benyújtott 
szakmai és 
pénzügyi 
elszámolásokna
k a 
keretmegállapo
dásban 
foglaltaknak 
való 
megfelelősségét
, és azt, hogy 
azok a fejezetet 
irányító szerv, a 
belügyminiszter 

                

           irányítása alá 
tartozó 
középirányító 
költségvetési 
szerv részéről 
ellenőrzésre és 
elfogadásra 
kerültek. 

                

           Azok a 
Belügyminiszté
rium 
tulajdonosi 
joggyakorlása 
alá tartozó 
gazdasági 
társaságok, 
amelyek 
vállalják, hogy 
az előirányzat 
kezelőjével 
közszolgáltatási 
szerződést vagy 
szolgáltatási 
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szerződést vagy 
egyéb polgári 
jogi szerződést 
kötnek. 

43 352128  Fejezeti stabilitási tartalék  
    

 A Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) 19. § (7) bekezdése 
szerinti kormányhatározat által meghatározott 
cél. 

A Kormány 
által hozott 
határozatban 
megjelölt 
kedvezményeze
ttek. 

Az előirányzat 
felhasználása a Kvtv., 
valamint a Kormány által 
hozott határozat alapján 
történik. 

 A Kormány által hozott 
határozat alapján 
előirányzat-
átcsoportosítással. 
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A földművelésügyi miniszter 36/2016. (V. 13.) FM rendelete
a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 
24.  §  (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §  A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 4. §-a a következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  mezőgazdasági káresemény tárgyév április 1-je után következik be és a  kárbejelentésre nyitva álló, 
(1)  bekezdés szerinti határidő az  egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló időszakban telik 
le, akkor – az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – a  kárbejelentés az  egységes kérelem szankciómentes 
benyújtására előírt határidő utolsó napjáig tehető meg.”

2. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § E  rendeletnek a  kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról szóló 36/2016. (V. 13.) 
FM  rendelettel [a továbbiakban: 36/2016. (V. 13.) FM rendelet] megállapított 4.  § (1a), (5), (6) és (7)  bekezdését, 
valamint 11.  § (1) és (3)  bekezdését a  36/2016. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően bekövetkezett 
káresemények esetében is alkalmazni kell.”

3. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
a) 4. § (5), (6), és (7) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdés” szöveg,
b) 11. § (1) és (3) bekezdésében a „4. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „4. § (1) és (1a) bekezdés” szöveg
lép.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1233/2016. (V. 13.) Korm. határozata
a Honvédelmi Szakpolitikai Stratégia (2017–2026) előkészítésével összefüggő feladatokról

 1. A Kormány felhívja a honvédelmi minisztert, hogy készítse elő a honvédelmi szakpolitikai terület 2017–2026 közötti 
időszakra vonatkozó Szakpolitikai Stratégiáját.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő egy éven belül

 2. A Kormány visszavonja a honvédelmi tárca 10 éves stratégiai terve jóváhagyásának rendjéről, valamint a NATO és EU 
tervezési dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról szóló 1419/2013. (VII. 10.) Korm. határozat 1. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1234/2016. (V. 13.) Korm. határozata
a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepének átlátható szervezetté történő minősítéséről

A Kormány
 1. megismerte a  Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepének (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. 

Bank Center, cégjegyzékszáma: Cg. 01-17-000560, a  továbbiakban: Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe) 
tulajdonosi struktúrájának felépítését;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe költségvetési támogatások 
szempontjából az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelel.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1235/2016. (V. 13.) Korm. határozata
az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi 
nyilvántartásáról

A Kormány egyetért az  infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az  infokommunikációs infrastruktúra teljes 
körű nyilvántartásának szükségességével – ide nem értve a  nemzetbiztonsági szolgálatokat, a  Terrorelhárítási Központot, 
a  törvényben meghatározott zárt célú elektronikus információs rendszert (a  nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendészeti, 
diplomáciai információs feladatok ellátását biztosító, rendeltetése szerint elkülönült elektronikus információs rendszer), valamint 
a minősített adatokat tartalmazó beszerzéseket és infokommunikációs infrastruktúrát –, és
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy működtesse és – szükség esetén – fejlessze tovább a  Központi 

Informatikai Beszerzési Rendszert (a  továbbiakban: KIBER), továbbá alakítsa ki a  rendszerhez való hozzáférés 
jogosultsági rendszerét;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
 a hozzáférési jogosultsági rendszer kialakítására 2016. május 31.
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 2. felhívja a  minisztereket, hogy gondoskodjanak arról, hogy az  egyes minisztériumok és valamennyi, az  irányításuk 
vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szerv, valamint az  állam többségi befolyása alá tartozó gazdasági 
társaság az  erre rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetővé tevő elektronikus felületen szolgáltasson 
adatot a  KIBER-ben a  tárgyévi infokommunikációs tárgyú beszerzési és közbeszerzési tervadatairól és a  lezajlott 
beszerzéseiről;

Felelős: miniszterek
Határidő: 2016. június 15.

 3. felhívja a  minisztereket, hogy gondoskodjanak arról, hogy az  egyes minisztériumok és valamennyi, az  irányításuk 
vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szerv, valamint az  állam többségi befolyása alá tartozó gazdasági 
társaság az  erre rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetővé tevő elektronikus felületen szolgáltasson 
adatot a KIBER-ben meghatározott valamennyi, a 2. pont hatálya alá nem tartozó infokommunikációs adatáról;

Felelős: miniszterek
Határidő: 2016. szeptember 30.

 4. felhívja a  minisztereket, hogy gondoskodjanak arról, hogy az  egyes minisztériumok és valamennyi, az  irányításuk 
vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szerv, valamint az  állam többségi befolyása alá tartozó gazdasági 
társaság az erre rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetővé tevő elektronikus felületen
a) az  első adatszolgáltatást követően évente, tárgyév február 15-éig a  beszerzési tervadatairól szolgáltasson 

adatot, valamint
b) a  KIBER-ben rögzített adat megváltozása esetén a  változást haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül 

vezesse át;
Felelős: miniszterek
Határidő: folyamatos

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel együttműködve 
készítsen jelentést a  Kormány számára a  KIBER működésének tapasztalatairól, a  kötelezettek adatszolgáltatási 
fegyelméről, valamint a kötelezettek adatszolgáltatása révén az infokommunikációs beszerzések adatairól és egyéb 
infokommunikációval kapcsolatos összesített adatokról
a) első alkalommal 2016. november 30-áig,
b) az első jelentést követően évente tárgyév április 30-áig;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. november 30.

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, a  nemzetgazdasági minisztert, valamint a  belügyminisztert, 
hogy a  KIBER működésének tapasztalatai alapján vizsgálják felül a  jogszabály alapján fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségek körét, és tegyenek javaslatot az adatszolgáltatási folyamatok egyszerűsítésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2016. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozata
a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez 
szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. a) felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, a  nemzeti fejlesztési miniszter, 

valamint a nemzetgazdasági miniszter és a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért 
felelős miniszterelnöki biztos közreműködésével, a  Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság bevonásával 
dolgozzon ki a  Kormány számára egy olyan intézkedéscsomagot, amely azt a  célt szolgálja, hogy 
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a közigazgatás hatékonyságának megtartása vagy növelése mellett biztosított legyen a közszférában a nyílt 
szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek további, minél szélesebb körű elterjesztése,
Felelős: belügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. szeptember 30.
b) felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, a  nemzeti fejlesztési miniszter, 

valamint a nemzetgazdasági miniszter, és a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért 
felelős miniszterelnöki biztos közreműködésével, az a) pontban megjelölt intézkedéscsomagot úgy alakítsa 
ki, hogy az  biztosítsa a  közszféra számára – a  versenyfeltételek aránytalan sérelme nélkül – a  hazai mikro- 
és kisvállalkozások szoftveripari szerepének erősödése mellett a  gyártói, szállítói vagy ezzel egyenértékű 
támogatással rendelkező nyílt forráskódra épülő szoftverek elérhetőségét is,
Felelős: belügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. szeptember 30.
c) felhívja a  belügyminisztert, hogy a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a  továbbiakban: 

NISZ Zrt.) útján intézkedjen a központi kormányzati informatikai szolgáltató ellátotti körébe tartozó szervek 
esetében arról, hogy a  térítésmentesen elérhető nyílt forráskódú irodai szoftverek – a rendelkezésre álló 
programok mellett – telepítésre kerüljenek,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

d) felhívja a belügyminisztert, hogy a c) alpontban jelzett feladathoz kapcsolódóan a NISZ Zrt. útján biztosítsa 
a felhasználói támogatást, beleértve a felhasználók oktatását is,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

e) felkéri a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen a  közszférában dolgozók számára 
a  szükséges oktatási anyagok rendelkezésre állása érdekében a  nyílt forráskódú irodai szoftverek 
felhasználásával kapcsolatban, továbbá felkéri a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy 
a  belügyminiszter közreműködésével tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  elkészült oktatási anyagok 
megismertetéséhez a közszférában dolgozók számára,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

belügyminiszter
Határidő: bevezetés ütemezéséhez kapcsolódóan

f) elrendeli a belügyminiszter vezetésével a nyílt forráskódú szoftverek elterjesztését elősegítő szakmai fórum 
létrehozását, állandó tagként a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, a  Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság, a  Magyar Tudományos Akadémia, az  Informatikai Tudományos Tanács részvételével, illetve egyéb 
érintett szereplők bevonásával,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

g) felkéri a  belügyminisztert a  nyílt forráskódú szoftverek elterjesztését elősegítő szakmai fórum titkárságával 
kapcsolatos feladatok ellátására;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos

 2. felhívja a belügyminisztert, hogy az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) 
eredményei alapján a  Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) 
Korm. határozat 8. a) pontja szerint kialakításra kerülő monitoring rendszer aktuális tapasztalatairól évente készítsen 
tájékoztatást a Kormány számára;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos
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 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  2.  pontban említett monitoring rendszer keretein belül vizsgálja meg egy 
közszférában használt szoftverekre vonatkozó központi licencnyilvántartás felállításának szükségességét és erről 
az 1. pont a) alpontjában említett intézkedéscsomag keretein belül tájékoztassa a Kormányt;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. szeptember 30.

 4. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pont a) alpontjában megjelölt intézkedéscsomag végrehajtásához szükséges 
jogszabály tervezetét készítse elő és nyújtsa be a Kormány részére;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. november 30.

 5. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a Szabad Szoftver Kompetencia Központ az 1. pont a) alpontjában említett 
rendelkezés kialakításába a NISZ Zrt. vagy annak tulajdonosi érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaság útján 
bevonható legyen;

Felelős: belügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. május 31.
 6. felhívja a belügyminisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy 

mérjék fel a 2. pontban említett monitoring rendszer, illetve a Szabad Szoftver Kompetencia Központ hosszú távú 
finanszírozásához szükséges költségeket, továbbá tegyék meg a szükséges intézkedéseket a források rendelkezésre 
állása érdekében elsősorban európai uniós, másodsorban hazai források adta lehetőségből.

Felelős: belügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1237/2016. (V. 13.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok 
önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

A Kormány
 1. a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 22.  § (1) és (3)  bekezdése alapján úgy dönt, hogy 

az  1.  mellékletben szereplő, a  Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket az  ott felsorolt helyi önkormányzatok 
részére közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenesen 15 évre vagyonkezelésbe adja;

 2. felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy a  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gondoskodjon az  ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésre alkalmas vagyonkezelési szerződéseknek az  érintett helyi önkormányzatokkal történő 
megkötéséről.

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: a közzétételtől számított 15. nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1237/2016. (V. 13.) Korm. határozathoz

Sorszám Kérelmet benyújtó 
Önkormányzat 

Település Fekvés Hrsz. Alrészlet Művelési ág Terület 
(ha) 

Ak Megye 

1 

Szigetvár Szigetvár külterület 053 a szántó 3,9392 68,54 

Baranya Szigetvár Szigetvár külterület 053 b legelő 0,2880 1,61 

Szigetvár Szigetvár külterület 057   szántó 4,7719 83,03 

2 

Dombiratos Dombegyház külterület 0203/12   szántó 1,2237 51,03 

Békés 
 

Dombiratos Dombegyház külterület 0203/36   szántó 1,8171 81,49 

Dombiratos Dombegyház külterület 0292/12   szántó 1,1131 46,42 

Dombiratos Dombegyház külterület 0292/5   szántó 0,947 42,2 

Dombiratos Dombegyház külterület 0329/31   szántó 1,0146 29,9 

Dombiratos Dombegyház külterület 050/2   szántó 1,4701 60 

Dombiratos Dombegyház külterület 050/26   szántó 1,2499 42,23 

Dombiratos Dombegyház külterület 050/28   szántó 1,2494 41,99 

Dombiratos Dombegyház külterület 07/69   szántó 2,9383 51,04 

Dombiratos Dombegyház külterület 077/18   szántó 0,7231 31,99 

Dombiratos Dombegyház külterület 077/19   szántó 0,7228 32 

Dombiratos Kunágota külterület 0220/35 a szántó 2,5285 87,99 

Dombiratos Kunágota külterület 0220/35 b kivett mocsár 0,0552 0 

Dombiratos Kunágota külterület 0269/49   szántó 0,8255 34,42 

Dombiratos Kunágota külterület 0275/1   szántó 0,975 33,93 

3 Füzesgyarmat Füzesgyarmat külterület 0209/20   szántó 3,5226 40,51 

4 Kaszaper Kaszaper külterület 0121/48   szántó 1,2555 52,35 

5 Kétegyháza Kétegyháza külterület 07/17   szántó 2,3903 66,58 

6 Medgyesbodzás Medgyesbodzás külterület 03/23   szántó 1,1716 32,05 

7 

Pusztaottlaka Medgyesegyháza külterület 0279/79   szántó 0,8306 20 

Pusztaottlaka Medgyesegyháza külterület 0279/81   szántó 0,8309 19,98 

Pusztaottlaka Medgyesegyháza külterület 0279/92   szántó 0,7668 20,01 

8 

Szarvas Szarvas külterület 01316/5   szántó 1,2035 23,07 

Szarvas Szarvas külterület 01317   kivett út 0,3011 0 

Szarvas Szarvas külterület 01318   kivett csatorna 0,1456 0 
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Szarvas Szarvas külterület 01319/10   fásított terület 0,0432 0,3 

Szarvas Szarvas külterület 01319/7 a szántó 3,0249 47,19 

Szarvas Szarvas külterület 01319/7 b kivett út 0,1709 0 

Szarvas Szarvas külterület 01319/7 c fásított terület 0,1312 0,92 

Szarvas Szarvas külterület 01319/7 d szántó 0,3155 3,85 

Szarvas Szarvas külterület 01320   kivett csatorna 0,2181 0 

9 

Végegyháza Végegyháza külterület 0145/3 a szántó 15,8987 553,27 

Végegyháza Végegyháza külterület 0145/3 b rét 0,6132 4,66 

Végegyháza Végegyháza külterület 0145/3 c nádas 0,0995 2,68 

Végegyháza Végegyháza külterület 0145/3 f kivett árok 0,0748 0 

Végegyháza Végegyháza külterület 0145/3 g kivett út 0,0782 0 

10 
Vésztő Vésztő külterület 0611/15   szántó 1,7867 52 

Vésztő Vésztő külterület 073/24   szántó 1,0832 14,56 

11 Izsófalva Izsófalva külterület 0214/3 a szántó 2,9236 12,28 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 12 

Zemplénagárd Zemplénagárd külterület 0117/3   szántó 2,9815 41,44 

Zemplénagárd Zemplénagárd külterület 0126/7   szántó 3,6679 66,84 

Zemplénagárd Zemplénagárd külterület 0126/8   szántó 1,1350 22,94 

Zemplénagárd Zemplénagárd külterület 0155/21   szántó 1,7243 30,00 

13 Árpádhalom Árpádhalom  külterület 0268/28   szántó 1,8964 65,99 

Csongrád 
14 Derekegyház Derekegyház külterület 052/17   szántó 2,4529 88,65 

15 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely külterület 01521/25 a legelő 0,282 3,84 

Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely külterület 01521/25 b szántó 0,0779 2,71 

16 Sárbogárd Sárbogárd külterület 0174/4   szántó 0,7193 15,03 

Fejér 
17 

Szabadhídvég Szabadhídvég külterület 0240 a legelő 4,1988 34,85 

Szabadhídvég Szabadhídvég külterület 0240 b kivett árok 0,1742 0 

Szabadhídvég Szabadhídvég külterület 0240 f legelő 15,8324 122,11 

Szabadhídvég Szabadhídvég külterület 0241   kivett árok 0,7872 0 

Szabadhídvég Szabadhídvég külterület 0242   legelő 7,1569 18,61 

Szabadhídvég Szabadhídvég külterület 0247   kivett út 0,4892 0 
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18 

Felpéc Felpéc külterület 0235/10 a szántó 21,7562 266,55 

Győr-Moson-Sopron 
Felpéc Felpéc külterület 0235/10 b legelő 0,5428 1,3 

Felpéc Felpéc külterület 0235/10 c legelő 5,9568 14,3 

Felpéc Felpéc külterület 0235/10 d szántó 13,172 182,99 

19 
 

Szentpéterszeg Szentpéterszeg külterület 0188/26   szántó 0,5043 12,25 
Hajdú-Bihar 

 Szentpéterszeg Szentpéterszeg külterület 05/4   legelő 2,2874 16,34 

20 Újtikos Újtikos külterület 061/8   rét 2,7537 23,96 

21 

Abasár Abasár külterület 078/5   gyümölcsös 4,7903 108,26 

Heves 

Abasár Abasár külterület 010/109   szőlő 0,5974 19,71 

Abasár Abasár külterület 0148/53   szőlő 0,1632 7,95 

Abasár Abasár külterület 027/169   gyümölcsös 1,4549 32,88 

22 Bodony Bodony külterület 0141/15   szántó 12,3365 56,82 

23 
Heves Heves külterület 0347/2   szántó 0,8139 9,03 

Heves Heves külterület 0348   szántó 45,5952 530,41 

24 Alattyán Alattyán külterület 072/4   szántó 1,0418 19,30 

Jász-Nagykun-Szolnok 
 

25 Fegyvernek Fegyvernek külterület 0109/21   szántó 1,2721 47,69 

26 
Jásztelek Jászapáti külterület 0132/64   szántó 1,4154 48,32 

Jásztelek Jásztelek külterület 083/8   szántó 0,9911 36,98 

27 

Jászkisér Jászkisér külterület 0187/27   szántó 1,0074 14 

Jászkisér Jászkisér zártkert 2208   kert 0,0219 0,55 

Jászkisér Jászkisér zártkert 2411/2   kert 0,0230 0,96 

Jászkisér Jászkisér zártkert 2422   kert 0,0288 0,73 

Jászkisér Jászkisér zártkert 2426   kert 0,0219 0,91 

Jászkisér Jászkisér zártkert 2478   kert 0,0162 0,41 

Jászkisér Jászkisér zártkert 2504/1   kert 0,0621 2,59 

Jászkisér Jászkisér zártkert 2507   kert 0,0040 0,17 

Jászkisér Jászkisér zártkert 2511   kert 0,0953 3,97 

Jászkisér Jászkisér zártkert 3034   kert 0,0342 0,86 

Jászkisér Jászkisér zártkert 3054   kert 0,0367 0,92 

Jászkisér Jászkisér zártkert 3070   kert 0,0367 0,92 

Jászkisér Jászkisér zártkert 3156   kert 0,0295 0,74 
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Jászkisér Jászkisér zártkert 3183   kert 0,0345 0,87 

Jászkisér Jászkisér zártkert 3196   kert 0,0669 2,79 

Jászkisér Jászkisér zártkert 3236   kert 0,0342 0,86 

Jászkisér Jászkisér zártkert 3265   kert 0,0173 0,72 

Jászkisér Jászkisér zártkert 3289   kert 0,0299 0,75 

Jászkisér Jászkisér zártkert 3298/2   kert 0,1043 2,63 

28 
Tiszaörs Kunmadaras külterület 0446/14   szántó 1,1817 45,14 

Tiszaörs Tiszaörs külterület 0129/6   szántó 1,2497 21 

29 Tiszaigar Tiszaigar külterület 061/14   szántó 2,9903 39,31 

30 Tiszaszentimre Tiszaszentimre külterület 083/14   szántó 1,8785 41 

31 
Zsámbék Zsámbék zártkert 3645/1   legelő 1,5044 2,56 

Pest 
Zsámbék Zsámbék zártkert 3645/3   legelő 5,9573 4,17 

32 Kálmánháza Kálmánháza külterület 014/9   gyümölcsös 18,9664 476,62 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

 

 Kálmánháza Kálmánháza külterület 014/11   gyümölcsös 13,8347 337,30 

33 
 

Kék Kék külterület 0116/5   rét 2,395 8,38 

Kék Kék külterület 0191/12   szántó 0,4701 1,22 

Kék Kék külterület 0191/6   szántó 0,1367 0,36 

Kék Kék külterület 0191/7   szántó 0,1273 0,89 

Kék Kék külterület 0191/8   szántó 1,1977 8,38 

Kék Kék külterület 0191/9   szántó 1,0876 7,61 

Kék Kék külterület 0202/4   rét 0,343 2,98 

Kék Kék külterület 0206   rét 0,3395 2,95 

Kék Kék külterület 0215/2 a rét 0,5755 5,01 

Kék Kék külterület 0215/2 b gyümölcsös 0,4316 9,37 

Kék Kék külterület 0233/9   gyümölcsös 0,555 12,04 

34 Balatonakali Balatonakali külterület 088/1   legelő 25,8193 30,98 
Veszprém 

35 Csabrendek Csabrendek külterület 06/1   szántó 3,2923 67,16 

Összesen:       257,0063 3702,62  
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A Kormány 1238/2016. (V. 13.) Korm. határozata
az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása keretében megvalósításra kerülő kompkikötő 
létesítéséhez szükséges források biztosításáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy az  egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati 
intézkedésekről szóló 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat] 
1.  melléklet 6.  pontja szerinti, kompkikötő létesítésére irányuló beruházás építtetője a  Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság legyen.

 2. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 
2.  Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-
beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoportját a 9. Kompkikötő létesítése jogcímmel egészíti ki;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az  1.  pontban meghatározott beruházás 
megvalósítása érdekében 400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Egyes városi 
infrastruktúra-elemek megújítása alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű 
kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 9. Kompkikötő létesítése jogcím 
javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. A Kormány
a) az 1.  pont szerinti beruházás ütemezett megvalósítása érdekében egyetért azzal, hogy a  2017.  évi 

központi költségvetés XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében legfeljebb 
399,0 millió forint összegű forrás álljon rendelkezésre erre a célra;

b) az Áht. 36. § (4b) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a nemzeti fejlesztési 
miniszter az 1. pont szerinti beruházás megvalósítása érdekében éven túli kötelezettséget vállaljon a 2017. év 
vonatkozásában, legfeljebb 399,0 millió forint összegben.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. június 30.

 4. Az 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat
a) 6.  pontjában az „1–6.  pontja” szövegrész helyébe az „1–5.  pontja” szöveg, az „1054,0” szövegrész helyébe 

a „655,0” szöveg,
b) 7. pontjában a „2–6. pontja” szövegrész helyébe a „2–5. pontja” szöveg,
c) 8. pontjában az „1–6. pontja” szövegrész helyébe az „1–5. pontja” szöveg,
d) 8. pont a) alpontjában a „9532,0” szövegrész helyébe a „8733,0” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1238/2016. (V. 13.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
359051 9 Kompkikötő létesítése

K6 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400,0
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
358551 50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -400,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
358551 50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása -400,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 400,0 400,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1239/2016. (V. 13.) Korm. határozata
egy budapesti kajak-kenu szlalom pálya megvalósíthatóságáról és lehetséges helyszíneinek vizsgálatáról

A Kormány a  nemzeti vagyon gyarapítása és modernizációja szükségességét, a  hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidősport 
számára magasabb színvonalú sportszolgáltatások nyújtását, az  olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő 
biztosítását, valamint a  fővárosi terület- és életminőség-fejlesztési szempontokat szem előtt tartva az  állami tulajdonú 
sportinfrastruktúra-fejlesztések támogatása érdekében
 1. felhívja az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy egy budapesti 

kajak-kenu szlalom pálya (a  továbbiakban: létesítmény) előkészítésének érdekében, a  Magyar Kajak-Kenu 
Szövetséggel együttműködve gondoskodjon a  megvalósítás feltételeit, helyszínét, a  szükséges forrásigényt és 
ütemezést, a  működtetés feltételrendszerét, valamint a  várható környezeti, környezetvédelmi hatásokat magában 
foglaló Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséről;

Felelős: egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2016. szeptember 30.

 2. felhívja az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy az  1.  pont szerinti 
Megvalósíthatósági Tanulmány ismeretében, illetve az  abban foglalt tények és megállapítások alapján készítsen 
a létesítmény megvalósítására vonatkozó beruházási programot, majd azt nyújtsa be a Kormány részére.

Felelős: egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2016. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány a  Modern Városok Program keretében 2016. március 22. napján együttműködési megállapodást (a  továbbiakban: 
Megállapodás) kötött Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a  továbbiakban: Önkormányzat) a  város további 
fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint 
a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:
 1. A Kormány támogatja a városi infrastruktúra fejlesztését, ennek keretében

a) a tatabányai vasútállomás intermodális csomóponttá fejlesztését, amely érdekében felhívja a  nemzeti 
fejlesztési minisztert, hogy – az  intermodális csomópont projektek megvalósítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1147/2016. (III. 25.) Korm. határozatban meghatározottak szerint – gondoskodjon 
a fejlesztés európai uniós fejlesztési források bevonásával történő megvalósításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos, a beruházás megvalósítására 2018. március 15.

b) a Dózsakert és Újváros közötti vasúti felüljáró négysávossá történő bővítését, amely érdekében felhívja 
a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az  a)  alpont szerinti 
fejlesztéssel összehangoltan, az állami és az önkormányzati tulajdonú vagyonelemekre kiterjedően – tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket a beruházás előkészítésre és megvalósításának támogatására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az előkészítésre azonnal,
 a beruházás megvalósítására 2018. március 15.

c) a Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító, a  vasútvonalat keresztező aluljárót magában 
foglaló útfejlesztést, amely érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető 
minisztert, hogy tegyék meg a  szükséges intézkedéseket a  beruházás előkészítésére és megvalósításának 
támogatására.
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Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az előkészítésre azonnal,
 a beruházás megvalósítására 2018. március 15.

 2. A Kormány a város gazdasági versenyképességének erősítése keretében támogatja
a) a Tatabánya-Környe Ipari Park bővítését, és felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  nemzetgazdasági 

minisztert és a  földművelésügyi minisztert, hogy tegyék meg, illetve kezdeményezzék a  Kormánynál azon 
intézkedéseket, amelyek az ipari park bővítése érdekében szükségesek;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

b) az a)  alpont szerinti ipari park, illetve annak bővítésével kialakításra kerülő ipari területek elérését javító 
úthálózati fejlesztéseket, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg az Önkormányzattal 
együttműködve a  tervezett útfejlesztéseket, továbbá – az  a)  alpont végrehajtásával összhangban – tegyen 
javaslatot a szükséges fejlesztések támogatására.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a vizsgálat elvégzésére azonnal,
 a javaslattételre az a) alpont végrehajtásával összhangban

 3. A térség gazdasági versenyképességét erősítve a  Kormány támogatja a  humán infrastruktúra fejlesztését, amely 
érdekében
a) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Önkormányzattal 

együttműködve dolgozzák ki Tatabánya oktatásfejlesztési programját, amely kiterjed az  Árpád Gimnázium 
reálgimnáziummá fejlesztésére, a  duális képzés bevezetésére, valamint az  államilag finanszírozott műszaki 
felsőoktatási képzés biztosítására, valamint tegyenek javaslatot a program ütemezett megvalósítására;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. június 30.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg az egykori 
MÁV-szálló épületének kollégiumi célokra történő felhasználásának feltételeit, amely alapján – az  a)  alpont 
szerinti programban foglaltakkal összhangban – tegyenek javaslatot az  ingatlan kollégiumi célokra történő 
felhasználását biztosító intézkedésekre;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. június 30.

c) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a  József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
fejlesztésére vonatkozó önkormányzati terveket, amely alapján, az  Önkormányzattal egyeztetett formában 
tegyen javaslatot – a klasszikus könyvtári kultúra megújítását is magában foglaló – fejlesztés támogatására.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. június 30.

 4. A Kormány a  tatabányai sportélet további támogatása keretében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és 
az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Önkormányzattal együttműködve gondoskodjanak
a) a tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseiről, valamint a  rendkívüli kormányzati 

intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1566/2014. (X. 2.) 
Korm.  határozatban meghatározottak szerint az  új városi multifunkcionális sportcsarnok megvalósításáról, 
azzal, hogy vizsgálják meg a  csarnok befogadóképességének növelésére vonatkozó elképzeléseket 
sportszakmai és fenntarthatósági szempontból, és a  vizsgálat eredménye alapján tegyenek javaslatot 
a beruházási tartalom szükség szerinti módosítására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a beruházás megvalósítására folyamatos,
 a befogadóképesség megfelelőségének vizsgálatára 2016. május 31.
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b) az a)  alpont szerinti multifunkcionális csarnok beruházással összhangban egy új, fedett, 50 méteres 
medencével rendelkező városi uszoda megvalósítására irányuló beruházás koncepciójának, valamint 
a beruházás kormányzati támogatással történő megvalósítására vonatkozó javaslat kidolgozásáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. július 31.

 5. A Kormány a helyi értékek és a bányászati hagyományok megőrzését elősegítve egyetért
a) a bányatiszti kaszinó épületének (Tulipános Ház) történeti rekonstrukciójával, amely érdekében felhívja 

a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, 
hogy tegyék meg a  szükséges intézkedéseket a  projekt európai uniós fejlesztési forrásból történő 
támogatására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. július 31.

b) a Bányakórház új funkciók szerinti hasznosítását biztosító megújításával, amely érdekében felhívja a nemzeti 
fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – közösségi célra történő használatra is 
kiterjedően – vizsgálják meg az  Önkormányzat által kidolgozott fejlesztési tervet és tegyenek javaslatot 
az ingatlan-együttes további hasznosítására, a fejlesztési program támogatására.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. július 31.

 6. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak 
az Önkormányzat által tervezett új vásárcsarnok és piac kialakítását célzó beruházás támogatásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az Önkormányzat által kidolgozott terv ütemezéséhez igazodva, a felmerülés ütemében

 7. A Kormány a tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása érdekében felhívja a nemzeti 
fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg az Önkormányzat által a városi tömegközlekedés fejlesztésére kidolgozott 
tervet, továbbá a  vizsgálat alapján a  Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével tegyen javaslatot 
a fejlesztések európai uniós fejlesztési forrásból történő megvalósíthatóságával kapcsolatos intézkedésekre.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a városi tömegközlekedés fejlesztésére vonatkozó önkormányzati tervek kidolgozásához 

igazodva
 8. A Kormány munkacsoportot alakít a Bánhidai Erőmű területe revitalizációjának, illetve a terület turisztikai, kulturális, 

sport, illetve rekreációs célú hasznosításának vizsgálatára az érintett miniszterek és az Önkormányzat bevonásával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 9. A Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a  Szent Borbála Kórház további 
fejlesztésének szükségességét és feltételeit, ennek keretében a  mozgásszervi rehabilitációs osztályok Gyémánt 
Fürdőbe történő elhelyezésének és új helyen történő működtetésének feltételeit, továbbá a vizsgálat alapján tegyen 
javaslatot a szükséges intézkedésekre.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. augusztus 31.

 10. A Kormány
a) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  kormányzati tevékenység összehangolásáért 

való feladat- és hatáskörében – gondoskodjon a  Megállapodásban, illetve a  jelen kormányhatározatban 
meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos
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b) felhívja az  1–9.  pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy – szükség szerint az  Önkormányzattal 
egyeztetve – határozzák meg a Megállapodásban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges 2016. évi 
és 2017. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen forrásigényekről a  Miniszterelnökséget vezető 
minisztert.
Felelős: az 1–9. pontban felelősként megjelölt miniszterek
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1241/2016. (V. 13.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.8.A-15/1 azonosító számú („Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című) konstrukció 
keretében egyes projektek támogatásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 

projektjavaslatokat (a továbbiakban: projektek),
 2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének megkötéséhez.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1241/2016. (V. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1.
Projekt azonosító 

száma
A projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása

(Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt rövid bemutatása

2.
TIOP-2.2.8.A-

15/1-2016-0006

A Bács-Kiskun Megyei 
Kórházban 2007–2015 

között megvalósult 
infrastrukturális beruházások 
támogatása a szolgáltatások 

elérhetőségének és 
minőségének területi 

kiegyenlítése érdekében

Bács-Kiskun Megyei Kórház a 
Szegedi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Kar 
Oktató Kórháza

1 015 058 319 100

A projekt a diagnosztikák és a közvetlen 
betegellátásban használt eszközök fejlesztését 
és az ehhez szükséges informatikai rendszer 
korszerűsítését célozza.

3.
TIOP-2.2.8.A-

15/1-2016-0060

Egészségügyi infrastruktúra-
fejlesztés a Debreceni 

Egyetemen
Debreceni Egyetem 2 764 943 333 100

A projekt célja, hogy a támogatást igénylő által 
állami fenntartású felsőoktatási intézményként 
2007. január 1-je és 2015. december 31-e között 
beszerzett eszközök és mobíliák, valamint 
egyéb infrastrukturális beruházások közül azok 
finanszírozása, amelyek illeszkednek  
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program  
2. prioritása célrendszeréhez, és működésüket 
e prioritás céljaihoz illeszkedően kezdik meg. 
A projektben megvalósult többek között a 
gyermekinfektológiai tanszék és a Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika épületének bővítése, 
a szemklinika és a Gyermekgyógyászati 
Intézet belgyógyászati osztályának részleges 
rekonstrukciója, továbbá a bőrklinika 
rekonstrukciója és az onkoradiológiai központ 
kialakítása is.
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4.
TIOP-2.2.8.A-

15/1-2016-0062

A Kaposvári Egyetemen 
Humán Egészségügyi Kutató 
Imaging Centrum létrehozása

Kaposvári Egyetem 3 321 362 762 100

A projekt keretében egy pozitronemissziós 
tomográfiai és komputertomográfiai készülék, 
egy pozitronemissziós tomográfiai és 
mágneses rezonancia készülék, valamint két 
további csúcstechnológiát képviselő eszköz 
támogatást igénylő általi beszerzésének 
utólagos finanszírozását végzik el. Szintén e 
projekt keretében finanszírozzák a Kaposvári 
Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai 
Intézet és Egészségügyi Centrum alapterületének 
1568 m²-rel való a bővítését. E fejlesztések 
eredményeként a támogatást igénylő képes évi 
2200 db, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
által finanszírozott vizsgálat elvégzésére.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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