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Kormányrendeletek

A Kormány 183/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi
Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló
Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei
csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési
Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) módosításáról szóló,
levélváltással létrejött egyezmény (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Módosítást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„LEVÉLVÁLTÁS
a Keretmegállapodás módosításáról
A SVÁJCI HATÓSÁG LEVELE
CH-3003 Bern
A Post
Mr. Perényi Zsigmond
Deputy State Secretary
Prime Minister’s Office
Kossuth Lajos tér 1–3
H-1055 Budapest
Hungary
Bern, 1.6.2016
Subject: Amendment to the Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the
Republic of Hungary concerning the implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme to reduce
Economic and Social Disparities within the enlarged European Union, signed on 20th December 2007, and its
modifications entered into force on 3 April 2010 and 13 June 2012.
Dear Mr Perényi
I have the honour to refer to the Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government
of the Republic of Hungary concerning the implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme to
reduce Economic and Social Disparities within the enlarged European Union, signed on 20 December 2007, and
based on Article 11, paragraph 3 of the Framework Agreement, to propose on behalf of the Federal Department of
Foreign Affairs and of the Federal Department of Economy, Education and Science of the Swiss Confederation, that
the competent authorities defined under Article 9 of the Framework Agreement agree to amend Article 9, Annex 1
Article 5, Annex 2 Article 3-5 and Annex 3 Section C to the aforementioned Agreement.
Based on negotiations between the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the State Secretariat
for Economic Affairs (SECO) and the Prime Minister’s Office as acting National Coordination Unit the Swiss Party
hereby proposes to modify the above mentioned parts of the Framework Agreement as follows:
Main text
Article 9 “Competent Authorities”
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Section 1 shall be deleted entirely and replaced with the following provisions: “Hungary has authorized the Prime
Minister’s Office to act on its behalf as the NCU for the Swiss-Hungarian Cooperation Programme. The NCU shall
have the overall responsibility for the management of the Contribution in Hungary, including the responsibility for
financial control and audit.”
Article 9 “Competent Authorities” shall be completed with a new point as follows: “4. The Parties retain the right to
unilaterally revise the competent authorities or decide on the reassignment of tasks based consultation with the
other Party.”
Annex 1, Article 5 “Thematic Focus and Indicative Financial Allocations”
Table 5 “Special Allocations”: The wording in the column headed “Content” of the Item “Twinning and Partnerships”
under “Types of eligible projects” shall be changed to “Block Grant for the financing of small joint projects in the
frame of partnerships.”
Annex 2, Article 3 “Project Implementation Procedures”
Table of “Project implementation procedures”: The wording in the column headed “Organisation” of the Item “No.6
Audit” shall be changed to “Responsible: Directorate General for Audit of European Funds”.
Annex 2, Article 4 “Payment and Reimbursement Procedures”
The first sentence shall be deleted entirely and replaced with the following sentence:
„The Hungarian State Treasury is the Paying Authority for the Contribution.”
The penultimate paragraph shall be deleted entirely and replaced with the following provisions:
“The final date for eligibility of costs shall be specified in the Project Agreement. Unless otherwise specified in the
Project Agreement, it shall be 12 months after the scheduled date for Project completion, but shall not be later than
ten years after the approval of the Contribution by the Swiss Parliament according to Article 3 of the Framework
Agreement (referred to as “disbursement period”). Final reimbursement requests must be received by Switzerland
not later than six months after the final date of eligibility. In duly justified exceptional cases the parties may decide
on exceptions.
Annex 2, Article 5 “Roles and Responsibilities”
The provision under Article 5.2 “Intermediate Body” shall be completed with a new task item as follows: “– Provide
translations at the level of the management of the Swiss Contribution”.
In the provision under Article 5.5 “Government Audit Office” the name of the institution responsible for ensuring
effective functioning of audit systems as well as frauds and irregularities prevention in the Cooperation Programme
between Switzerland and Hungary shall be changed from “Government Audit Office” to “Directorate General for
Audit of European Funds”.
Annex 3, Section C: Technical Assistance Fund
The provision under Article C.1 “Definition and purpose” shall be changed to “A Technical Assistance Fund
may be established to contribute to some additional costs incurred by Hungary for the efficient and effective
implementation of the Contribution, including the costs of tasks defined in Annex 2 Article 5.2 “Intermediate Body”
and the tasks delegated to the Intermediate Body by the NCU based on the provision of Annex 2 Article 5.1.”
The provision under Article C.2 “Eligible Costs” shall be completed with a new letter as follows:
“j) Costs of the Intermediate Body related to the Contribution (inter alia personal costs, travelling costs, equipment/IT
development, services, general costs).”
All other provisions to the Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of
Hungary concerning the implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme to reduce Economic and
Social Disparities within the enlarged European Union remain unchanged.
Once the proposed amendments are accepted by the Hungarian Party, the present letter and the reply letter will be
considered as an agreement on the amendment of the abovementioned parts of the Framework Agreement. The
Agreement shall enter into force on the 30th day after the receipt of the Hungarian reply.
Yours sincerely,
Swiss Agency for Development			
State Secretariate for
And Cooperation (SDC)				
Economic Affairs (SECO)
Manuel Sager					Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Director General				
State Secretary Director
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A MAGYAR HATÓSÁG LEVELE
Manuel Sager					Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Director General				State Secretary
Swiss Agency for Development			
Director
And Cooperation (SDC)				
State Secretariate for Economic Affairs (SECO)
Freiburgstrasse 130, CH-3003 Berne		
CH-3003 Berne Holzikofenweg 36
Budapest, “ “ July, 2016
Subject: Amendment to the Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the
Republic of Hungary concerning the implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme to reduce
Economic and Social Disparities within the enlarged European Union, signed on 20th December 2007, and its
modifications entered into force on 3 April 2010 and 13 June 2012.
Dear Mr Sager,
Dear Mrs Ineichen-Fleisch,
I have the honour to refer to your letter of 01.06.2016 which reads as follows:
“I have the honour to refer to the Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government
of the Republic of Hungary concerning the implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme to
reduce Economic and Social Disparities within the enlarged European Union, signed on 20 December 2007, and
based on Article 11, paragraph 3 of the Framework Agreement, to propose on behalf of the Federal Department of
Foreign Affairs and of the Federal Department of Economy, Education and Science of the Swiss Confederation, that
the competent authorities defined under Article 9 of the Framework Agreement agree to amend Article 9, Annex 1
Article 5, Annex 2 Article 3-5 and Annex 3 Section C to the aforementioned Agreement.
Based on negotiations between the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the State Secretariat
for Economic Affairs (SECO) and the Prime Minister’s Office as acting National Coordination Unit the Swiss Party
hereby proposes to modify the above mentioned parts of the Framework Agreement as follows:
Main text
Article 9 “Competent Authorities”
Section 1 shall be deleted entirely and replaced with the following provisions: “Hungary has authorized the Prime
Minister’s Office to act on its behalf as the NCU for the Swiss-Hungarian Cooperation Programme. The NCU shall
have the overall responsibility for the management of the Contribution in Hungary, including the responsibility for
financial control and audit.”
Article 9 “Competent Authorities” shall be completed with a new point as follows: “4. The Parties retain the right to
unilaterally revise the competent authorities or decide on the reassignment of tasks based consultation with the
other Party.”
Annex 1, Article 5 “Thematic Focus and Indicative Financial Allocations”
Table 5 “Special Allocations”: The wording in the column headed “Content” of the Item “Twinning and Partnerships”
under “Types of eligible projects” shall be changed to “Block Grant for the financing of small joint projects in the
frame of partnerships.”
Annex 2, Article 3 “Project Implementation Procedures”
Table of “Project implementation procedures”: The wording in the column headed “Organisation” of the Item “No.6
Audit” shall be changed to “Responsible: Directorate General for Audit of European Funds”.
Annex 2, Article 4 “Payment and Reimbursement Procedures”
The first sentence shall be deleted entirely and replaced with the following sentence:
„The Hungarian State Treasury is the Paying Authority for the Contribution.”
The penultimate paragraph shall be deleted entirely and replaced with the following provisions:
“The final date for eligibility of costs shall be specified in the Project Agreement. Unless otherwise specified in the
Project Agreement, it shall be 12 months after the scheduled date for Project completion, but shall not be later than
ten years after the approval of the Contribution by the Swiss Parliament according to Article 3 of the Framework
Agreement (referred to as “disbursement period”). Final reimbursement requests must be received by Switzerland
not later than six months after the final date of eligibility. In duly justified exceptional cases the parties may decide
on exceptions.
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Annex 2, Article 5 “Roles and Responsibilities”
The provision under Article 5.2 “Intermediate Body” shall be completed with a new task item as follows: “– Provide
translations at the level of the management of the Swiss Contribution”.
In the provision under Article 5.5 “Government Audit Office” the name of the institution responsible for ensuring
effective functioning of audit systems as well as frauds and irregularities prevention in the Cooperation Programme
between Switzerland and Hungary shall be changed from “Government Audit Office” to “Directorate General for
Audit of European Funds”.
Annex 3, Section C: Technical Assistance Fund
The provision under Article C.1 “Definition and purpose” shall be changed to “A Technical Assistance Fund
may be established to contribute to some additional costs incurred by Hungary for the efficient and effective
implementation of the Contribution, including the costs of tasks defined in Annex 2 Article 5.2 “Intermediate Body”
and the tasks delegated to the Intermediate Body by the NCU based on the provision of Annex 2 Article 5.1.”
The provision under Article C.2 “Eligible Costs” shall be completed with a new letter as follows:
“j) Costs of the Intermediate Body related to the Contribution (inter alia personal costs, travelling costs, equipment/IT
development, services, general costs).”
All other provisions to the Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of
Hungary concerning the implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme to reduce Economic and
Social Disparities within the enlarged European Union remain unchanged.
Once the proposed amendments are accepted by the Hungarian Party, the present letter and the reply letter will be
considered as an agreement on the amendment of the abovementioned parts of the Framework Agreement. The
Agreement shall enter into force on the 30th day after the receipt of the Hungarian reply.”
I wish to inform you that the Hungarian Party shares the understandings set forth in the Swiss Party’s letter.
Therefore, I have the honour to confirm that the Swiss Party’s letter and this reply letter shall constitute an
agreement between the Parties. The Agreement shall enter into force on the 30th day after the receipt of this
Hungarian reply letter.
Thank you for your valuable cooperation in this matter.
Yours sincerely,
						Zsigmond Perényi
						Deputy State Secretariat

A LEVÉLVÁLTÁS hivatalos magyar nyelvű fordítása

A SVÁJCI HATÓSÁG LEVELE
CH-3003 Bern
A Post
Perényi Zsigmond úr
Helyettes Államtitkár
Miniszterelnökség
Kossuth Lajos tér 1–3
H-1055 Budapest
Magyarország
Bern, 2016.06.01.
Tárgy: A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi
Tanács és a Magyar Kormány által 2007. december 20-án aláírt és 2010. április 3-ai, valamint 2012. június 13-ai
hatállyal módosított Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosítása
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Tisztelt Perényi úr!
Hivatkozva A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci
Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány által 2007. december 20-án aláírt Svájci–Magyar Együttműködési Program
végrehajtásáról szóló Keretmegállapodásra, valamint a Keretmegállapodás 11. cikkének 3. bekezdése alapján,
a Szövetségi Külügyminisztérium és a Gazdasági ügyekért, Oktatásért és Kutatásért felelős Szövetségi Minisztérium
nevében ezúton tisztelettel kezdeményezzük a Keretmegállapodás 9. cikkében meghatározott hatáskörrel
rendelkező hatóságok hozzájárulását az említett megállapodás 9. cikkének, 1. melléklete 5. cikkének, 2. melléklete
3–5. cikkeinek, valamint 3. melléklete C részének módosításához.
A Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SFEÜ) és a Gazdasági Államtitkárság (GÁ), valamint
a Miniszterelnökség, mint megbízott Nemzeti Koordinációs Egység között zajlott egyeztetések alapján a svájci fél
ezúton javasolja a Keretmegállapodás fent említett részeinek módosítását az alábbiak szerint:
Törzsszöveg
9. cikk „Hatáskörrel rendelkező hatóságok”
Az 1. pont teljes mértékben törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép: „Magyarország felhatalmazza
a Miniszterelnökséget, hogy a Svájci–Magyar Együttműködési Program kapcsán mint NKE a nevében eljárjon.
Magyarországon a Hozzájárulás irányításának teljes körű felelőssége az NKE-t terheli, beleértve a pénzügyi
felügyeletet és ellenőrzést is.”
A 9. „Hatáskörrel rendelkező hatóságok” cikk az alábbi új ponttal egészül ki:
„4. A Felek fenntartják a jogot, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságokat egyoldalúan felülvizsgálják, vagy a másik
féllel történt egyeztetések alapján döntsenek a feladatok újraelosztásáról.”
1. Melléklet 5. cikk „Tematikus koncentráció és indikatív keretösszegek”
5. Táblázat „További allokáció”: A „Tartalom” oszlopban a „Twinning és partnerség” tétel sorban szereplő „A
támogatható projektek típusai” meghatározás alatt a szöveg az alábbira módosul: „Pályázati Alap partnerségi
keretben végrehajtott, kis, közös projektek részére”
2. Melléklet 3. cikk „Projekt végrehajtási eljárások”
„Projekt végrehajtási eljárások” tábla: A „Szervezetek” oszlopban a „6. Pénzügyi ellenőrzés” sorban szereplő szöveg
az alábbira módosul: „Felelős: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság”.
2. Melléklet 4. cikk „A kifizetési és visszatérítési eljárás”
Az első mondat teljes mértékben törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Magyar Államkincstár a Hozzájárulás Kifizető Hatósága.”
Az utolsó előtti bekezdés teljes mértékben törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Projekt Megállapodásban meg kell határozni a költségek elszámolhatóságának végső határidejét. Amennyiben
a Projekt Megállapodás eltérően nem rendelkezik, ez a határidő a projekt tervezett befejezését követő 12 hónapon
belül, de nem később, mint 10 évvel (a vonatkozó cikkekben mint „kifizetési időszak”) a Hozzájárulás Svájci
Parlament általi, a Keretmegállapodás 3. cikkének megfelelően történő jóváhagyása után lehetséges. A végső
visszatérítési igények Svájchoz történő beérkezésének határideje az elszámolhatóság végső határidejét követő hat
hónap. Kellően indokolt, kivételes esetekben a felek ettől eltérően rendelkezhetnek.”
2. Melléklet 5. cikk „Feladatok és kötelezettségek”
Az 5.2 „Közreműködő Szervezet” cikk Közreműködő Szervezet feladatait felsoroló rendelkezései az alábbi új ponttal
egészülnek ki: „– Fordítás biztosítása a Svájci Hozzájárulás irányításának érdekében”.
Az 5.5 “Kormányzati Ellenőrzési Hivatal” cikk rendelkezéseiben a pénzügyi ellenőrzési rendszer hatékony
működtetéséért és a csalás és szabálytalanság megelőzéséért felelős intézmény neve „Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal”-ról „Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság”-ra változik.
3. Melléklet
C rész: Technikai Segítségnyújtási Alap
A C rész 1. „Meghatározás és célkitűzés” cikke az alábbira változik: „Technikai segítségnyújtási alap a Hozzájárulás
hatékony és eredményes végrehajtása során a magyar félnél felmerült járulékos költségek fedezésére hozható létre,
beleértve a 2. Melléklet 5.2 „Közreműködő Szervezet” cikkében felsorolt, valamint a 2. Melléklet 5.1 cikke alapján
a NKE által a Közreműködő Szervezetre delegált feladatok ellátásához szükséges költségeket is.”
A C rész 2. „Elszámolható költségek” cikke az alábbi új ponttal egészül ki:
„j) A Közreműködő Szervezet Hozzájáruláshoz kapcsolódó költségei (többek között: személyi költségek, utazási
költségek, eszközök/IT fejlesztés, szolgáltatás, általános költségek)”
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A Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány közötti, a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi
egyenlőtlenségei csökkentését célzó Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló
Keretmegállapodás összes többi rendelkezése változatlan marad.
Amint a magyar fél a javasolt módosításokat elfogadja, a jelen levél és a válaszlevél a felek közötti,
a Keretmegállapodás fent említett részeinek módosításáról szóló megállapodásnak tekintendő. A megállapodás
a magyar fél válaszlevelének kézhezvételétől számított 30. napon lép hatályba.
Tisztelettel,
Svájci Fejlesztési és Együttműködési		
Gazdasági Államtitkárság (GÁ)
Ügynökség (SFEÜ)
Manuel Sager					Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Főigazgató					Államtitkár
						Igazgató

A MAGYAR HATÓSÁG LEVELE
Manuel Sager					Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Főigazgató					Államtitkár
Svájci Fejlesztési és Együttműködési		
Igazgató
Ügynökség (SFEÜ)				
Gazdasági Államtitkárság (GÁ)
Freiburgstrasse 130, CH-3003 Berne		
CH-3003 Berne Holzikofenweg 36
Budapest, 2016. július „ ”
Tárgy: A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi
Tanács és a Magyar Kormány által 2007. december 20-án aláírt és 2010. április 3-ai, valamint 2012. június 13-ai
hatállyal módosított Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosítása
Tisztelt Sager Úr!
Tisztelt Ineichen-Fleisch Asszony!
Tisztelettel hivatkozom a 2016. 06. 01.-én kelt levelére, amely a következőket tartalmazza:
„Hivatkozva A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci
Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány által 2007. december 20-án aláírt Svájci–Magyar Együttműködési Program
végrehajtásáról szóló Keretmegállapodásra, valamint a Keretmegállapodás 11. cikkének 3. bekezdése alapján,
a Szövetségi Külügyminisztérium és a Gazdasági ügyekért, Oktatásért és Kutatásért felelős Szövetségi Minisztérium
nevében ezúton tisztelettel kezdeményezzük a Keretmegállapodás 9. cikkében meghatározott hatáskörrel
rendelkező hatóságok hozzájárulását az említett megállapodás 9. cikkének, 1. melléklete 5. cikkének, 2. melléklete
3–5. cikkeinek, valamint 3. melléklete C részének módosításához.
A Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SFEÜ) és a Gazdasági Államtitkárság (GÁ), valamint
a Miniszterelnökség, mint megbízott Nemzeti Koordinációs Egység között zajlott egyeztetések alapján a svájci fél
ezúton javasolja a Keretmegállapodás fent említett részeinek módosítását az alábbiak szerint:
Törzsszöveg
9. cikk „Hatáskörrel rendelkező hatóságok”
Az 1. pont teljes mértékben törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép: „Magyarország felhatalmazza
a Miniszterelnökséget, hogy a Svájci–Magyar Együttműködési Program kapcsán mint NKE a nevében eljárjon.
Magyarországon a Hozzájárulás irányításának teljes körű felelőssége az NKE-t terheli, beleértve a pénzügyi
felügyeletet és ellenőrzést is.”
A 9. „Hatáskörrel rendelkező hatóságok” cikk az alábbi új ponttal egészül ki:
„4. A Felek fenntartják a jogot, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságokat egyoldalúan felülvizsgálják, vagy a másik
féllel történt egyeztetések alapján döntsenek a feladatok újraelosztásáról.”
1. Melléklet 5. cikk „Tematikus koncentráció és indikatív keretösszegek”
5. Táblázat „További allokáció”:
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A „Tartalom” oszlopban a “Twinning és partnerség” tétel sorban szereplő „A támogatható projektek típusai”
meghatározás alatt a szöveg az alábbira módosul: „Pályázati Alap partnerségi keretben végrehajtott, kis, közös
projektek részére”.
2. Melléklet 3. cikk „Projekt végrehajtási eljárások”
„Projekt végrehajtási eljárások” tábla: A „Szervezetek” oszlopban a „6. Pénzügyi ellenőrzés” sorban szereplő szöveg
az alábbira módosul: „Felelős: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság”.
2. Melléklet 4. cikk „A kifizetési és visszatérítési eljárás”
Az első mondat teljes mértékben törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Magyar Államkincstár a Hozzájárulás Kifizető Hatósága.”
Az utolsó előtti bekezdés teljes mértékben törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Projekt Megállapodásban meg kell határozni a költségek elszámolhatóságának végső határidejét. Amennyiben
a Projekt Megállapodás eltérően nem rendelkezik, ez a határidő a projekt tervezett befejezését követő 12 hónapon
belül, de nem később, mint 10 évvel (a vonatkozó cikkekben mint „kifizetési időszak”) a Hozzájárulás Svájci
Parlament általi, a Keretmegállapodás 3. cikkének megfelelően történő jóváhagyása után lehetséges. A végső
visszatérítési igények Svájchoz történő beérkezésének határideje az elszámolhatóság végső határidejét követő hat
hónap. Kellően indokolt, kivételes esetekben a felek ettől eltérően rendelkezhetnek.”
2. Melléklet 5. cikk „Feladatok és kötelezettségek”
5.2 „Közreműködő Szervezet” cikk Közreműködő Szervezet feladatait felsoroló rendelkezései az alábbi új ponttal
egészülnek ki: „– Fordítás biztosítása a Svájci Hozzájárulás irányításának érdekében”.
Az 5.5 „Kormányzati Ellenőrzési Hivatal” cikk rendelkezéseiben a pénzügyi ellenőrzési rendszer hatékony
működtetéséért és a csalás és szabálytalanság megelőzéséért felelős intézmény neve „Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal”-ról „Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság”-ra változik.
3. Melléklet
C rész: Technikai Segítségnyújtási Alap
A C rész 1. „Meghatározás és célkitűzés” cikke az alábbira változik: „Technikai segítségnyújtási alap a Hozzájárulás
hatékony és eredményes végrehajtása során a magyar félnél felmerült járulékos költségek fedezésére hozható létre,
beleértve a 2. Melléklet 5.2 „Közreműködő Szervezet” cikkében felsorolt, valamint a 2. Melléklet 5.1 cikke alapján
a NKE által a Közreműködő Szervezetre delegált feladatok ellátásához szükséges költségeket is.”
A C rész 2. „Elszámolható költségek” cikke az alábbi új ponttal egészül ki:
„j) A Közreműködő Szervezet Hozzájáruláshoz kapcsolódó költségei (többek között: személyi költségek, utazási
költségek, eszközök/IT fejlesztés, szolgáltatás, általános költségek)”
A Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány közötti, a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi
egyenlőtlenségei csökkentését célzó Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló
Keretmegállapodás összes többi rendelkezése változatlan marad.
Amint a magyar fél a javasolt módosításokat elfogadja, a jelen levél és a válaszlevél a felek közötti,
a Keretmegállapodás fent említett részeinek módosításáról szóló megállapodásnak tekintendő. A megállapodás
a magyar fél válaszlevelének kézhezvételétől számított 30. napon lép hatályba.”
Ezúton tájékoztatom, hogy a magyar fél egyetért a svájci fél levelében foglaltakkal. Ennek következtében ezúton
tisztelettel megerősítem, hogy a svájci fél levele és jelen válaszlevél a Felek közötti megállapodásnak tekintendő.
A megállapodás a magyar fél válaszlevelének kézhezvételétől számított 30. napon lép hatályba.
Köszönöm az ügyben tanúsított értékes együttműködését.
Tisztelettel,
						Perényi Zsigmond
						helyettes államtitkár
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Módosítás utolsó bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Módosítás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
gondoskodik.
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(5) A Keretmegállapodásnak a 66/2010. (III. 18.) Korm. rendelettel és a 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelettel, valamint
e rendelettel kihirdetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének a Módosítás hatálybalépését
követően történő haladéktalan közzétételéről az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
gondoskodik.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki
szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra
való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás
adattartalmára vonatkozó szabályokról
A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § v) pont va) és ve) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 18/D. §-a szerinti
tevékenység végzéséhez szükséges szakmagyakorlási alkalmasság megállapítására irányuló eljárásra terjed ki.
(2) E rendelet nem érinti az Európai Unió tagállamai és az Európai Gazdasági Térségben részes államok szolgáltatóinak
(a továbbiakban: EGT-állam) az Európai Unió joga alapján őket megillető, a letelepedés keretében történő
szolgáltatásnyújtáshoz és a szabad szolgáltatásnyújtáshoz fűződő jogát.

2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
licenc: olyan okirat, amelyet a hatáskörrel rendelkező szerv a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak
megfelelő formában állít ki az arra alkalmas szakmagyakorló cég részére;
2.
megrendelő: jelenleg működő nukleáris létesítmény megrendelője és/vagy üzemeltetője EGT-államban és
nem EGT-államban;
3.
referencia: a megrendelő cégszerű aláírásával ellátott dokumentum, amely igazolja, hogy a megrendelő
részére a szakmagyakorló a jogszabályok előírásainak betartásával megfelelő minőségű műszaki szakértői,
tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenységet végzett;
4.
szakmagyakorló: az a természetes személy, akit az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: Hatóság)
a szakmagyakorlási alkalmassággal rendelkezők nyilvántartásába felvett;
5.
szakmagyakorló cég: az a gazdálkodó szervezet, amelynek alkalmazottját, személyesen közreműködő tagját
a Hatóság a szakmagyakorlási alkalmassággal rendelkezők nyilvántartásába felvette;
6.
szakmai tevékenység: az Atv. 18/D. §-a szerinti, valamint a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával
kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi
VII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti valamennyi építmény, létesítmény vonatkozásában végzett műszaki
szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység.

2. A szakmagyakorlásra alkalmasság megállapítására és a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás
szabályai
3. §

(1) A szakmagyakorlásra alkalmasság megállapítására és a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás az Atv. szerinti
engedélyes kérelmére indul.
(2) Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Hatósághoz érkezését követő munkanapon kezdődik.
(3) A Hatóság határozatát vagy eljárást megszüntető végzését a (2) bekezdésben meghatározott időponttól számított
25 napon belül kell meghozni.
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4. §		
A szakmagyakorlási alkalmasság nyilvántartásba vétele iránti eljárás papír alapon vagy elektronikusan,
a szakmagyakorlási jogosultsági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer segítségével benyújtott
kérelemre indul.
5. §

(1) A kérelem tartalmazza:
a)
a szakmagyakorlási alkalmasság megállapítását kérelmező nevét és székhelyét,
b)
a kérelem tárgyát,
c)
a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység területének, szakterületének, részszakterületének
megnevezését,
d)
a szakmagyakorló cég kérelmező esetén
da)
a harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, nyilvántartásba vételt igazoló okiratot,
db)
a személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja nevét, végzettségét, szakmagyakorlásra
jogosító engedélyének azonosító adatait, akire tekintettel kívánja a szakmagyakorlásra alkalmassági
jogosultságot megszerezni,
dc)
a hatáskörrel rendelkező szerv által a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő
formában kiállított hiteles aláírási címpéldányt,
dd)
amennyiben a szakmagyakorló cég rendelkezik magyarországi telephellyel és magyarországi
leányvállalattal, annak tényét, adatait igazoló okiratot,
e)
szakmagyakorló természetes személy esetén
ea)
a szakmagyakorló természetes személyazonosító adatait,
eb)
a szakmagyakorló születési helyét, idejét.
(2) A kérelemhez csatolni kell a 7. §-ban előírt feltételek meglétét igazoló dokumentumokat, valamint
a származási ország irányadó jogszabályai szerinti igazolást, amelyből kétséget kizáróan megállapítható, hogy
a szakmagyakorlóval szemben nem áll fenn az Atv. 11. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok.
(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolandó dokumentumokat azok hiteles magyar nyelvű fordításával
együtt kell benyújtani.
(4) Ha a kérelem melléklete az eredeti dokumentum másolata, annak hitelességét a benyújtáskor az eredeti
dokumentum egyidejű bemutatásával – közjegyző vagy az iratot eredetileg kiállító szerv, szervezet, oktatási
intézmény hitelesítése helyett – a Hatóság is igazolhatja.

6. §

(1) A Hatóság a kérelem beérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy az megfelel-e az 5. § szerinti
követelményeknek.
(2) Ha a kérelem nem felel meg az 5. § szerinti követelményeknek, a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, legfeljebb
15 napos határidő tűzése mellett.
(3) A Hatóság a kérelmet elutasítja és az eljárást megszünteti, ha
a)
a hiánypótlásra megadott határidő eredménytelenül telt el,
b)
az engedélyes a kérelmet ismételten hiányosan nyújtja be,
c)
a kérelmezett személy szakmagyakorlásra alkalmassága nem állapítható meg.

7. §

(1) A Hatóság a szakmagyakorlásra alkalmasságot megállapítja és a szakmagyakorlót, illetve a szakmagyakorló céget
nyilvántartásba veszi, ha
a)
rendelkezik a hatáskörrel rendelkező szerv által a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő
formában érvényes szakmagyakorlásra jogosító okirattal, vagy szakmagyakorló cég esetében érvényes
licenccel,
b)
rendelkezik a 2. § 6. pontja szerinti szakmai tevékenység tekintetében referenciával, és
c)
nyilatkozik arról, hogy a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet Magyarország területén az adott
tevékenységre irányadó hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint egyéb szakmai, hatósági előírások,
továbbá a vonatkozó érvényes szabványok előírásainak betartásával végzi.
(2) Amennyiben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt
egyszerűsített határozat kiadására vonatkozó feltételek fennállnak, a Hatóság a kérelemnek egyszerűsített
határozatban ad helyt.
(3) A Hatóság a határozatban megjelöli a szakmagyakorlási tevékenység szakterületét, a nyilvántartási számot és
meghatározza a nyilvántartásba vétel időtartamát.
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3. Az elektronikus nyilvántartás vezetése
8. §

(1) A Hatóság a szakmagyakorlókról és a szakmagyakorló cégekről szakterületekre bontott, közhiteles elektronikus
nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza
a)
a szakmagyakorló természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, értesítési címét,
b)
szakmagyakorló cég esetén annak nevét, székhelyét, értesítési címét, a hatáskörrel rendelkező szerv által
a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő formában kiállított cégjegyzékszámát vagy
nyilvántartásba vételi számát,
c)
a szakmagyakorló szakmai gyakorlatának rövid leírását, időtartamát,
d)
a szakmagyakorló szakterületét,
e)
a szakmagyakorló szakmai tevékenységét engedélyező okirat számát, kiállításának napját,
f)
az adatváltozások bejelentésének napját, pontos idejét,
g)
a szakmai tevékenységtől való eltiltás tényét, annak okát, időtartamát, az alapjául szolgáló határozat jogerőre
emelkedésének napját,
h)
a szakmai tevékenység szünetelésének tényét, kezdő napját és időtartamát,
i)
a szakmagyakorlásra alkalmassági nyilvántartási számot.

4. Jogkövetkezmények
9. §

(1) A Hatóság a nyilvántartásba vett szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég tevékenységét az általa lefolytatott
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi annak érdekében, hogy a szakmagyakorlási
tevékenységet csak az arra jogosult végezze.
(2) A szakmagyakorló, illetve a szakmagyakorló cég a 8. § (2) bekezdésében foglalt adataiban történt változást
haladéktalanul köteles az engedélyes tudomására hozni. Az engedélyes az adatváltozást a változást igazoló okiratok
rendelkezésére állását követő 8 napon belül bejelenti a Hatóságnak. A Hatóság az adatváltozást haladéktalanul
átvezeti.
(3) A Hatóság figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót és szakmagyakorló céget, amennyiben
a)
a (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
b)
szakmai tevékenységét a 7. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
nyilatkozatban foglaltak megsértésével gyakorolja.
(4) A Hatóság megtiltja a szakmai tevékenység folytatását és haladéktalanul törli a tevékenységet folytató
szakmagyakorlót vagy szakmagyakorló céget a nyilvántartásból, amennyiben
a)
a szakmagyakorló vagy a szakmagyakorló cég nyilvántartásba vételét követően merült fel olyan tény vagy
adat, amely az alkalmasság megállapítását és a nyilvántartásba vételt nem tette volna lehetővé,
b)
a jogszabályban előírt alkalmassági feltételekkel már nem rendelkezik,
c)
a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt dokumentumokban valótlan adatközlést vagy nyilatkozatot tett,
és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, vagy
d)
a Hatóság – a (3) bekezdés szerint – ismételt figyelmeztetést tesz.
(5) A nyilvántartásból való törlést követően a szakmagyakorlóra, valamint a szakmagyakorló cégre vonatkozó adatokat
a Hatóság húsz évig őrzi meg.

5. Záró rendelkezés
10. §		
Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 185/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
a titkosított kommunikációt biztosító alkalmazásszolgáltatók és a titkos információgyűjtésre feljogosított
szervezetek együttműködésének rendjéről
A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
alkalmazásszolgáltató: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) szerinti
titkosított kommunikációt biztosító alkalmazásszolgáltató,
b)
kommunikáció: az alkalmazásszolgáltató információcsere, információ megosztás vagy információtovábbítás
biztosítása érdekében nyújtott szolgáltatása, amelyet az alkalmazásszolgáltató egyedi felhasználók egymás
közötti ilyen tevékenysége, illetve előfizetők vagy felhasználók adott csoportja részére nyújt,
c)
kommunikáció tartalma: a kommunikáció során továbbított – szöveges, numerikus, képi, hang alapú, illetve
multimediális jellegű információt hordozó – jel, illetve jelzés, függetlenül annak megjelenési formájától, ha
az alkalmazásszolgáltató a felhasználó által kezdeményezett vagy fogadott kommunikáció tartalmát bármely
módon megváltoztatja, kódolja vagy tömöríti, a kommunikáció tartalmán a visszaalakított, dekódolt vagy
tömörítés előtti alakot kell érteni,
d)
metaadat: az Ekertv. 13/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatok.
2. §

(1) A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek a titkos információgyűjtés során a metaadatokat
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton (a továbbiakban: NBSZ) keresztül vagy az e rendeletben meghatározottak
szerint az alkalmazásszolgáltatótól közvetlenül kérelmezik.
(2) A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek titkosított kommunikáció tartalma megismerésére irányuló
igényét, törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően, az NBSZ látja el.
(3) Az alkalmazásszolgáltatótól a titkosított kommunikáció tartalma – törvényben meghatározott feltételeknek
megfelelően – kizárólag az NBSZ útján igényelhető, illetve az alkalmazásszolgáltató ezeket az adatokat kizárólag
az NBSZ részére adhatja át.

3. §

(1) A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek és az NBSZ a 2. §-ban meghatározott feladat ellátása
céljából jogosultak az e rendelet szerinti írásbeli együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
megkötésére az alkalmazásszolgáltatóval.
(2) Az alkalmazásszolgáltató és a titkos információgyűjtésre feljogosított szervezetek – a titkos információgyűjtésre
feljogosított szervezetek kezdeményezésére – a kezdeményezéstől számított 60 napon belül kötnek megállapodást.
(3) A megállapodásnak tartalmaznia kell
a)
a metaadatok igénylésének, az igények teljesítésének módját és rendjét,
b)
a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek és az alkalmazásszolgáltató közötti kapcsolattartás
szintjeit és módját,
c)
az adatvédelmi szabályok érvényesítésének, az alkalmazott technikai eszközök és megoldások védelmének
módját,
d)
az alkalmazásszolgáltató részéről közreműködő alkalmazottak, illetve a magyarországi képviselő
kiválasztásának, egyeztetésének, ellenőrzésének rendjét,
e)
az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülésének, időszakonkénti értékelésének és
felülvizsgálatának rendjét, továbbá
f)
minden olyan feltételt, eljárást, amelyet az a)–e) ponton túlmenően az együttműködő felek szükségesnek
tartanak írásban rögzíteni.
(4) Ha a megállapodást az alkalmazásszolgáltató és az NBSZ köti, a (2) és (3) bekezdést azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell a titkosított kommunikáció tartalma megismerésének módját
és rendjét is.
(5) Az alkalmazásszolgáltató nem végezhet olyan rendszer-, illetve szolgáltatásfejlesztést, valamint nem hajthat végre
olyan szervezeti átalakítást, amely a titkos információgyűjtést kizárja vagy más módon ellehetetleníti.
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4. §
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(1) A Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező alkalmazásszolgáltató közvetlenül működik együtt
a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetekkel és az NBSZ-szel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti alkalmazásszolgáltató köteles biztosítani, hogy az együttműködésben kizárólag
azon személyek vesznek részt, akik a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti
nemzetbiztonsági ellenőrzésen megfeleltek és titoktartási nyilatkozatot tettek, valamint – az NBSZ-szel történő
együttműködés tekintetében – rendelkeznek az alkalmazásszolgáltató vezető tisztségviselője által az NBSZ
egyetértésével kiadott, az együttműködésben való részvételre vonatkozó megbízással.
(3) A Magyarországon székhellyel vagy telephellyel nem rendelkező alkalmazásszolgáltató az általa megbízott
természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban: magyarországi képviselő) útján működik együtt a titkos
információgyűjtésre felhatalmazott szervezetekkel és az NBSZ-szel.
(4) A (3) bekezdés szerinti alkalmazásszolgáltató esetében a magyarországi képviselő, illetve annak vezető tisztviselője,
az együttműködésben résztvevő tagja vagy alkalmazottja tekintetében a (2) bekezdésben foglaltak az irányadóak.
(5) Ha az együttműködéssel, az együttműködésben való részvétellel összefüggésben olyan változás következik be,
amely kihatással van a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátására, az alkalmazásszolgáltató, illetve
a magyarországi képviselő köteles arról a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezeteket és az NBSZ-t
értesíteni.

5. §		
A Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező alkalmazásszolgáltatóktól az NBSZ közvetlenül igényli
a metaadatokat és a titkosított kommunikáció tartalmát.
6. §

(1) A Magyarországon székhellyel vagy telephellyel nem rendelkező alkalmazásszolgáltató az NBSZ által igényelt
metaadatokat és a titkosított kommunikáció tartalmát a magyarországi képviselő közreműködésével teljesíti.
(2) A magyarországi képviselő feladata, hogy megvizsgálja az NBSZ adatigénylésének a jogszabályok, valamint
a megállapodás rendelkezései szerinti megfelelőségét és az általa megismert dokumentumok tartalmára
történő hivatkozással igazolást állítson ki az alkalmazásszolgáltatónak és az NBSZ-nek arról, hogy az adatátadási
kötelezettség fennáll. A magyarországi képviselő értesíti az alkalmazásszolgáltatót és az NBSZ-t az igazolás
kiállításának tényéről.
(3) Ha a magyarországi képviselő feladata kizárólag a (2) bekezdés szerinti vizsgálat, az NBSZ a (2) bekezdés szerinti
igazolás birtokában közvetlenül igényli az alkalmazásszolgáltatótól az (1) bekezdés szerinti adatokat.
(4) A Magyarországon székhellyel vagy telephellyel nem rendelkező alkalmazásszolgáltató az NBSZ által igényelt
metaadatokat és a titkosított kommunikáció tartalmát a (2) bekezdés szerinti vizsgálatot követően a magyarországi
képviselő útján is teljesítheti.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az alkalmazásszolgáltatónak biztosítania kell, hogy közte és a magyarországi
képviselő közötti kommunikáció során illetéktelen személyek az adatokhoz ne férjenek hozzá.

7. §		
Az 5. és 6. §-ban meghatározott adatátadást az NBSZ által meghatározottak szerint
a)
elektronikus adatkapcsolat útján,
b)
elektronikus adathordozón vagy
c)
írásban
kell teljesíteni.
8. §

(1) Az NBSZ az alkalmazásszolgáltató számára csak azokat az adatokat továbbíthatja, amelyek a titkos
információgyűjtés végrehajtása érdekében az alkalmazásszolgáltatóra háruló kötelezettségek teljesítéséhez
elengedhetetlenül szükségesek.
(2) Az alkalmazásszolgáltató köteles meg-, illetve visszaküldeni a titkos információgyűjtés végrehajtása során vagy
azzal közvetlen összefüggésben keletkezett adatokat tartalmazó adathordozók valamennyi példányát az NBSZ-nek.
Ezekből az adathordozókból másolatot nem készíthet és másodpéldányt nem tárolhat.
(3) A titkos információgyűjtéssel összefüggésben keletkezett adatokat az alkalmazásszolgáltató nem jogosult gyűjteni,
archiválni, továbbá megjeleníteni sem, ha a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazása
az alkalmazásszolgáltató alkalmazottainak személyes közreműködése nélkül történik. Ha a feladat az adatok
megjelenítése nélkül nem hajtható végre, az alkalmazásszolgáltató alkalmazottainak személyes közreműködését
igénylő esetekben az adatok megjelenítése megengedett, azonban az alkalmazásszolgáltató nem jogosult azokat
gyűjteni, archiválni.
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(4) A titkos információgyűjtéssel összefüggésben keletkezett adatokat az alkalmazásszolgáltató – törvény eltérő
rendelkezése hiányában – nem jogosult az NBSZ-en kívül harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni.
9. §		
Ha a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek a titkos információgyűjtés során a metaadatokat
az alkalmazásszolgáltatótól közvetlenül kérelmezik, az adatátadás rendjére az 5–8. § rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
10. §		
Ez a rendelet a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény
hatálybalépésének napján lép hatályba.
11. §		
E kormányrendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535
európai parlamenti és tanácsi EU irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő módosításáról
A Kormány
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
35/A. § (1) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. és 29. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 340. § 13. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,
a 8. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés
b) pontjában kapott,
a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 10. alcím és az 1–3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1. pontjában,
a 11. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §
(1) bekezdés h) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 21. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet III. rész 1. pont 1.99. alpontja.
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2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása
2. §		
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
1. melléklet 23. pontjában a „Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs” szövegrész helyébe a „Terrorelhárítási
Információs és Bűnügyi Elemző” szöveg lép.

3. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.)
Korm. rendelet módosítása
3. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)
„f ) adatokat szolgáltat a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ részére,”

4. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális
szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló
130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya
a) az Információs Hivatalra,
b) az Alkotmányvédelmi Hivatalra,
c) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra és
d) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra
[a továbbiakban a)–d) pont együtt: Szolgálatok] terjed ki.”

5. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet módosítása
5. §		
A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel)
„a) az Információs Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat vonatkozásában az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját,”
(jelöli ki.)

6. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági
névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint
a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012.
(IX. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentesül a rendészeti alapvizsga megszerzésének kötelezettsége alól, aki)
„e) jogszabály – az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya esetében jogszabály vagy miniszteri utasítás – alapján
rendészeti végzettségként elismert, a Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv képzési
rendszerében 1996. szeptember 1-jét követően szerzett – szakképzettségnek nem minősülő – rendészeti
végzettséggel rendelkezik,”
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7. §		
A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint
a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012.
(IX. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet II. 10. NEMZETBIZTONSÁGI IGAZGATÁS cím V. pontjában a „Szervezett Bűnözés
Elleni Koordinációs” szövegrész helyébe a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző” szöveg lép.

7. Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről
szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről,
valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei, létesítményei (a továbbiakban együtt: létfontosságú rendszerelem)
meghatározása során ágazati kijelölő hatóságként]
„a) az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és szervei, a Nemzeti Védelmi Szolgálat,
az Országos Rendőr-főkapitányság és szervei, valamint a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában első fokon
a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről
és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényben meghatározott üzemeltető telephelye szerinti területi szerve,
másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve,”
(jár el.)
9. §		
Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről,
valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(4) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az Alkotmányvédelmi Hivatal,
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága és szervei, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság és szervei,
valamint a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában nem gyakorolja a Vhr. 3. §-a szerinti javaslattételi hatáskörét.
(5) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ létfontosságú rendszerelemei
meghatározása során, e szervek tekintetében a kijelölő hatóság kizárólag az üzemeltetői azonosítási jelentés
tartalma, valamint a 2. § szerinti ágazati kritériumok és a Vhr. szerinti horizontális kritériumok alapján dönt
a kijelölésről.”

8. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt
álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről
szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési
Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok
közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kormány az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat vonatkozásában
az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját
jelöli ki, aki hatósági jogkörét a Terrorelhárítási Központ rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.”
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9. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet B) Belügyminiszter
című táblázat A:11 mezőjében a „Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs” szövegrész helyébe a „Terrorelhárítási
Információs és Bűnügyi Elemző” szöveg lép.
12. §		 Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 25. pontja.

10. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
14. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
15. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint
az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus
információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági
felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló
187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendészetért felelős miniszter vezetése, irányítása, alá tartozó következő szerveknél működnek az Ibtv. szerinti zárt célú
elektronikus információs rendszerek)
„i) Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ.”

12. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó
beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló
316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § 1. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
ajánlatkérő:)
„h) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,”

13. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény
hatálybalépésének napján lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő X. címmel egészül ki:
„X. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

1.

2.

A

B

C

Központi szerv

Területi szerv

Helyi szerv

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

–

–
”

2. melléklet a 186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő X. címmel egészül ki:
„X. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

1.

2.

A

B

Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység

Állományilletékes parancsnok

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

főigazgató
”

3. melléklet a 186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti táblázat a következő
11. sorral egészül ki:
1.

(A

B

C

Rendvédelmi szerv

Rendfokozati jelző

Rendfokozati jelző
rövidítése)

„11.

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző
Központ

„nemzetbiztonsági”

„nb.” ”

A Kormány 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével
összefüggő módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről,
valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat
részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § Az NVSZ
a) előkészíti a korrupció elleni kormányzati stratégia, és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervek tervezetét, amelyeket
felterjeszt a rendészetért felelős miniszter részére;
b) végzi az államigazgatás integritási és korrupciós kockázatainak, valamint a korrupciós helyzetnek a folyamatos
értékelését, ezekről és a korrupcióellenes kormányzati tevékenység helyzetéről a rendészetért felelős miniszter útján
tájékoztatást nyújt a Kormány részére;
c) felelős az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszerének a fejlesztéséért és összehangolásáért,
amelynek különösen az alábbiak révén tesz eleget:
ca) az integritás tanácsadókkal folyamatosan kapcsolatot tart, szakmai iránymutatásokkal támogatja
tevékenységüket,
cb) módszertani útmutatót dolgoz ki az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, a kezelésükre
kidolgozott intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására, amelyet felterjeszt a rendészetért
felelős miniszter részére,
cc) az integritás tanácsadók közreműködésével figyelemmel kíséri és elemzi az államigazgatási szervek integritási
és korrupcióellenes kockázatkezelési tevékenységét, közreműködik a kockázatkezelés szakmai követelményeinek
kialakításában,
cd) a tárgyévet követő év március 15-éig gondoskodik az államigazgatási szervek integritásjelentéseinek
a korrupciómegelőzési kormányzati honlapon való közzétételéről,
ce) elemzi az államigazgatási szervek integritásjelentéseit, amelynek eredményéről összefoglalót készít
a rendészetért felelős miniszternek;
d) az integritási és korrupciós kockázatok szempontjából megvizsgálja a rendészetért felelős miniszter által
meghatározott előterjesztés tervezeteket és tervezett intézkedéseket;
e) értékelő-elemző esettanulmányok készítésével elősegíti a korrupciós kockázatok időszerű felismerésében rejlő
megelőzési lehetőségek tudatosítását;
f ) javaslatot tesz az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés, valamint a korrupciómegelőzés, integritás és
hivatásetika témájú közszolgálati és rendészeti képzések és továbbképzések képzési tematikájának kialakítására;
g) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése szerinti ellenőrzési terv összeállítására vonatkozóan előkészíti a rendészetért
felelős miniszter javaslatát;
h) részt vesz a nemzetközi együttműködésből, nemzetközi egyezményekből eredő feladatok teljesítésében, jelentési
és képviseleti kötelezettségek ellátásában;
i) előkészíti a korrupcióellenes kommunikációs szakmai anyagokat.”

2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 2. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„m) integrált kockázatkezelési rendszer: olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden
tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek
figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok
szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak
nyomon követését;”
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(2) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a a következő u) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„u) szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint
a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti
célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.”
3. §

(1) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben)
„e) biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.”
(2) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A költségvetési szerv vezetője rendszerezi a költségvetési szerv folyamatait, kijelöli a folyamatok működésében
részt vevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyt
(a továbbiakban: folyamatgazda).”
(3) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza:
a) a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
b) a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
c) az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
d) a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
e) a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
f ) az alkalmazható jogkövetkezményeket,
g) a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való
tájékoztatására vonatkozó szabályokat és
h) a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.”
(4) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden
tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására.”

4. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési
kötelezettségeket, amelynek működtetése során figyelembe kell venni az ágazati útmutatókat is.
(4) A költségvetési szerv vezetője az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöl
ki. Belső ellenőr szervezeti felelősnek nem jelölhető ki. Ha a költségvetési szerv integritás tanácsadót foglalkoztat,
akkor az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásával kapcsolatos feladatokat az integritás tanácsadó látja el.
(5) A folyamatgazdáknak együtt kell működniük az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt
szervezeti felelőssel.”
5. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését
veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:
a) a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások,
a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések
dokumentumait is),
b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).”
6. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt
küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével
együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”
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(1) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (4)–(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzését a gazdasági szervezetének
feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító szerv által kijelölt szerv végzi. Ettől eltérni csak a fejezetet
irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet.
(4a) A közös hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése alapján a belső ellenőrzést a közös
hivatal jegyzője alakítja ki.
(4b) Az a belső ellenőr, aki a (4) vagy a (4a) bekezdés alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező központi vagy
önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzését is ellátja, ennél a szervnél az irányító (vagy az általa kijelölt)
szerv vagy a közös hivatal irányítói jogkörben eljáró belső ellenőreként ugyanarra a területre vonatkozóan az előző
vizsgálatot követő egy éven belül vizsgálatvezetőként nem végezhet ellenőrzést.”
(2) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Költségvetési szervnél belső ellenőrzési vezetőnek az nevezhető ki, aki jogszabályban meghatározott,
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az ötéves szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény akkor is
alkalmazandó, ha a költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzési tevékenységet.”

8. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el,
az irányított szervre külön belső ellenőrzési kézikönyvet nem kell készíteni. Az irányító szerv vagy a kijelölt szerv
vezetője által az irányított szerv vezetőjének egyetértésével jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza
a (2) bekezdésében meghatározottakat az irányított költségvetési szervek vonatkozásában is.”
9. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el,
a belső ellenőrzést ellátó szervnek a tervezés során elkülönítetten kell terveznie az irányító szervként, illetve
a költségvetési szerv belső ellenőreként végzett ellenőrzéseket. Azon ellenőrzések tervezésébe, amelyeket belső
ellenőrként végez el, be kell vonnia az irányított szervet, továbbá az ennek eredményeként elkészített stratégiai és
éves ellenőrzési tervét az irányított költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia.”
10. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével
módosíthatja. Helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével
módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.
(6) Tanácsadó tevékenységet illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési
vezető kezdeményezésére lehet végezni. Helyi önkormányzat esetén a képviselő-testület is kezdeményezheti
a tanácsadó tevékenység, illetve soron kívüli ellenőrzés végzését.”
11. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el,
a költségvetési szerv vezetője alatt az irányított szerv vezetőjét kell érteni azon ellenőrzések végrehajtása esetén,
ahol az irányító szerv belső ellenőre az irányított szerv belső ellenőreként jár el.”
12. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetési szerv vezetője a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát megküldi:)
„b) az ellenőrzött szervezeti egységek vezetőinek, továbbá”
13. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve látja el, az irányító szervnek az éves ellenőrzési
jelentésben elkülönítetten kell bemutatnia az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőreként
végzett ellenőrzéseket. Az irányító szerv az éves ellenőrzési jelentésben az irányított költségvetési szervre
vonatkozóan is értékeli a 48. § b) pontjában meghatározottakat. Az éves ellenőrzési jelentés rá vonatkozó részét
az irányított szerv vezetőjének is jóvá kell hagynia.”
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14. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 63. §-sal egészül ki:
„63. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási
rendszer fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelettel megállapított
15. § (9) bekezdésében foglaltakat azoknál a költségvetési szerveknél, ahol egy fő látja el a belső ellenőrzési
tevékenységet, csak a 2017. január 1-je után kinevezett belső ellenőrök esetében kell alkalmazni.”
15. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
16. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a)
2. § nb) pontjában a „társult képviselő-testület” szövegrész helyébe a „társulás” szöveg,
b)
3. § b) pontjában a „kockázatkezelési” szövegrész helyébe az „integrált kockázatkezelési” szöveg,
c)
5. § (1) bekezdésében a „kontrollrendszerét” szövegrész helyébe a „kontrollrendszerét – a szervezeti
sajátosságok figyelembevételével” szöveg,
d)
6. § (1) bekezdés a) pontjában a „struktúra,” szövegrész helyébe a „struktúra, a folyamatok átláthatóak,” szöveg,
e)
6. § (1) bekezdés c) pontjában a „meghatározottak” szövegrész helyébe a „meghatározottak, ismertek és
elfogadottak” szöveg,
f)
6. § (2) bekezdésében a „források” szövegrész helyébe a „források átlátható,” szöveg,
g)
6. § (4) bekezdésében a „szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.” szövegrész helyébe a „szervezeti
integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.”
szöveg,
h)
7. § (1) bekezdésében a „kockázatkezelési” szövegrész helyébe az „integrált kockázatkezelési” szöveg,
i)
7. § (2) bekezdésében a „ , gazdálkodásában rejlő” szövegrész helyébe a „rejlő és szervezeti célokkal
összefüggő” szöveg,
j)
8. § (1) bekezdésében az „eléréséhez” szövegrész helyébe az „eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását”
szöveg,
k)
9. § (2) bekezdésében a „megbízhatóak és pontosak” szövegrész helyébe a „megbízhatóak, pontosak és
összehasonlíthatóak” szöveg,
l)
10. §-ában az „áll.” szövegrész helyébe az „állhat.” szöveg,
m)
15. § (7) bekezdésének nyitó szövegrészében az „önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést”
szövegrész helyébe az „önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása,
és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve
a társulási tanács döntése alapján” szöveg,
n)
21. § (2) bekezdés a) pontjában a „kontrollrendszerek” szövegrész helyébe a „kontrollrendszer” szöveg
lép.
17. §		
Hatályát veszti a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a)
2. § nd) pontjában az „első számú” szövegrész,
b)
15. § (5) bekezdésében az „és 50 főnél nagyobb éves átlagos statisztikai állományi létszámmal” szövegrész,
c)
33. § (1) bekezdésében a „ , vagy e követelmény teljesítése alól felmentést kapott” szövegrész.

3. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának
rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló
50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
a) integritás: az államigazgatási szerv szabályszerű, a hivatali szervezet vezetője és az irányító szerv által
meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése;
b) integritásirányítási rendszer: az irányítási és vezetési rendszer funkcionális alrendszere, amely az államigazgatási
szerv integritás alapú működésének megteremtésében részt vevő személyek és csoportok tevékenységének
összehangolásával, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) szerinti kontrollkörnyezethez illeszkedve biztosítja
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a szervezeti kultúra egységét az értékek, elvek, célkitűzések és szabályok meghatározása, a követésükhöz szükséges
útmutatás és tanácsadás, a megfelelés nyomon követése és szükség esetén kikényszerítése útján;
c) integritási kockázat: az államigazgatási szerv célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés,
szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége;
d) korrupciós kockázat: olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét
jelenti.”
19. §		
Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az államigazgatási szerveknél – a Bkr. szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében – évente december
31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat,
és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az integritási és
korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv (a továbbiakban: intézkedési terv) a kormányzati
stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.
(2) Az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének integritásjelentésben
kell összefoglalnia, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős
miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára.”
20. §		
Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A hivatali szervezet vezetője köteles gondoskodni a szervezet működésével összefüggő integritási és
korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról, amelynek keretében belső
szabályzatot készít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok teljesítésének biztosítása – a feladat átruházására való tekintet nélkül –
a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan személyes felelőssége.”
21. §		
Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az államigazgatási szervek hivatali szervezetének vezetője az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében
való támogatásra, az integritásirányítási rendszer és a belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének
koordinálására integritás tanácsadót jelöl ki.”
22. §		
Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az integritás tanácsadó gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet
kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint a hivatali szervezet vezetője általi
meghatalmazása esetén ellátja a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra
vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.”
23. §		
Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A rendészetért felelős miniszter az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési
terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására, továbbá az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelési folyamatnak a szervezésére, a szervezeti
integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására módszertani útmutatót tesz
közzé.”
24. §		
Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
a)
1. §-ában a „Kormány” szövegrész helyébe a „Kormány, valamint a Kormány tagjának” szöveg,
b)
5. § (5) bekezdésében az „Ötven főnél alacsonyabb engedélyezett létszámú” szövegrész helyébe a „Gazdasági
szervezettel nem rendelkező” szöveg,
c)
6. § (2) bekezdésében, valamint 10. § (5) bekezdésében az „a korrupciómegelőzési” szövegrész helyébe az „az”
szöveg,
d)
7. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő, állami tisztviselő, vagy
az államigazgatási szervnél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy” szöveg,
e)
10. § (4) bekezdésében a „találózásról” szövegrész helyébe a „találkozásról” szöveg
lép.
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4. Záró rendelkezések
25. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. október 1-jén lép hatályba.
(2) A 7–14. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
A) Alulírott ................................................., a .......................................................................... költségvetési szerv vezetője jogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően ........................... évben/időszakban az általam
vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
–
a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony
működéséről,
–
olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,
valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
–
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító
okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
–
a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
–
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
–
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és
hitelességéről,
–
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
–
az intézményi számviteli rendről,
–
olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és
szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi
szabályoknak,
–
arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését
segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos
információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet:
Integrált kockázatkezelési rendszer:
Kontrolltevékenységek:
Információs és kommunikációs rendszer:
Nyomon követési rendszer (monitoring):
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem
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Kelt: ..................................
P. H.
		
.................................................
		
aláírás
B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt: ..................................
P. H.
		
		

.................................................
aláírás”

A Kormány 188/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §
(1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, kormányzati célú hálózatot az alábbi felhasználók vehetnek
igénybe, és kormányzati célú hálózathoz az alábbi felhasználók csatlakozhatnak:)
„j) az EDR vonatkozásában kizárólag a 3. mellékletben meghatározott és a 17. § (7) bekezdése alapján csatlakozásra
feljogosított felhasználók.”
2. §		
A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter felelős – a 4/A. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével – a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez
szükséges költségvetési források tervezéséért és biztosításáért. A tervezés során biztosítani kell, hogy az állam által
támogatott forrásokból megvalósuló fejlesztés esetében a közszolgáltatási szerződés a fejlesztésre, valamint annak
üzemeltetési költség növekményére is fedezetet biztosítson.”
3. §

(1) A Rendelet 11. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen alcím alkalmazásában:)
„10. általános EDR használati szabályzat: az EDR-eszközök használatbavételének, valamint a VPN-ek
üzemeltetésének és használatának általános szabályait, valamint a minimum használati követelményeket
meghatározó, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által kiadott – az EDR rendszert használókra
kötelező – szabályzat;”
(2) A Rendelet 11. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:
(Ezen alcím alkalmazásában:)
„11. EDR üzemeltetési szabályzat: a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által létrehozott VPN Központi Menedzser
Szervezet által kiadott, e szervezet működtetését meghatározó szabályzat, amely rendelkezik e szervezet
üzemeltetése mellett a VPN gazda szervezetek részére a VPN-ek, valamint a VPN-nek közötti működtetés és
jogosultság-kiosztás alapvető szabályairól.”

4. §		
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az EDR használatára a 3. mellékletben meghatározott felhasználók, valamint a 17. § (7) bekezdése szerinti
engedélyezési eljárással csatlakozó felhasználók jogosultak.
(2) A 3. mellékletben meghatározott felhasználók – a 3. melléklet II. táblázat 2. pont 2.1. alpontjába tartozók
kivételével – kötelesek a digitális rádióhálózat útján kielégíthető készenléti, illetve katasztrófavédelmi, katasztrófa-
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elhárítási célú elektronikus hírközlési igényeiket EDR szolgáltatásként a kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól
igénybe venni.
(3) A 3. melléklet meghatározza az adott felhasználónál az EDR használatára jogosult szervezeti egységeket,
közreműködőket. Ha a 3. melléklet ezt a felhasználónál nem nevesíti, a felhasználó saját maga dönt arról, hogy
milyen, a feladata ellátásában vele közreműködő végfelhasználóknak biztosítja az EDR használatát.
(4) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató jogosult az EDR csatlakozás feltételeinek a teljesülését ellenőrizni
és ellenőrzése esetén a felhasználó köteles a kormányzati célú hírközlési szolgáltató számára az ellenőrzéshez
szükséges adatokat – a minősített és a személyes adatra vonatkozó feltételek betartásával – megadni.
(5) A felhasználók az EDR útján elérhető szolgáltatásokat saját alrendszereik önálló irányítása mellett elkülönülten
vagy szükség esetén együttműködve, a VPN Központi Menedzser Szervezet közreműködésével veszik igénybe.
(6) Ha a 3. melléklet II. táblázat 1. pontja szerinti felhasználó – a (2) bekezdésben meghatározott hírközlési igényeken
túl – a nukleárisbaleset-elhárítási célú elektronikus hírközlési igényeket EDR szolgáltatásként a kormányzati célú
hírközlési szolgáltatótól veszi igénybe, akkor a szolgáltatásnak a külön jogszabályban meghatározott nukleáris
biztonsági követelményeket is teljesítenie kell.”
5. §

(1) A Rendelet 14. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányzati célú hírközlési szolgáltató)
„a) többszintű hierarchia szerint az EDR egységes infrastruktúráján biztosítja a VPN-ekhez való hozzáférést, ellátja
a VPN erőforrás-gazdálkodási feladatokat, megvizsgálja és – a VPN gazda szervezetekkel, illetve felhasználókkal
kötött megállapodásban rögzített minimum szolgáltatási szintek biztosítása mellett – elbírálja a felhasználók
VPN-jeinek erőforrásigényeit és meghozza az ezzel kapcsolatos döntéseket;”
(2) A Rendelet 14. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányzati célú hírközlési szolgáltató)
„f ) felhasználói szerződést köt a VPN gazda szervezetekkel, indokolt esetben VPN gazdai keret megállapodás
alapján a VPN gazda alárendeltségébe tartozó felhasználókkal, valamint a 3. melléklet II. táblázat szerinti
EDR felhasználókkal;”
(3) A Rendelet 14. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A kormányzati célú hírközlési szolgáltató)
„g) az erőforrás gazdálkodás keretében kizárólagos jogkörrel ellátja és felel a licenc-gazdálkodással kapcsolatos
feladatok megvalósulásáért.”

6. §		
A Rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az általános EDR használati szabályzat tervezetét és az ez alapján elkészített EDR üzemeltetési szabályzat
tervezetét a miniszter hagyja jóvá.
(2) A jóváhagyott általános EDR használati szabályzatban foglaltak alapján a VPN gazda szervezet belső
rendelkezésben, utasításban vagy más szabályzatban rögzíti az adott VPN-re vonatkozóan az EDR-eszközök
használatbavételének, a VPN üzemeltetésének és használatának szabályait, a VPN felhasználóival kapcsolatos
erőforrások (eszközszám, licencek, rendszerkapacitás) elosztását, a VPN biztonsági szabályozását, valamint
az adatkezeléssel kapcsolatos általános feladatokat (a továbbiakban: általános VPN használati szabályzat). A VPN
gazda szervezet – a kormányzati célú hírközlési szolgáltató kivételével – a VPN használati szabályzat tervezetét
a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak jóváhagyás céljából benyújtja. Ha a benyújtott tervezet az általános
EDR használati szabályzat követelményeinek megfelel, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató az általános VPN
használati szabályzatot 30 napon belül jóváhagyja, ellenkező esetben a jóváhagyást elutasítja, és erről megfelelő
indokolással tájékoztatja a benyújtót. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató által készített általános VPN
használati szabályzatokat a miniszter hagyja jóvá. A jóváhagyott általános VPN használati szabályzat egy példányát
a kormányzati célú hírközlési szolgáltató részére is meg kell küldeni.”
7. §		
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A csatlakozott felhasználók által beléptetni kívánt rádióterminálok, végponti berendezések, végkészülékek
tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltató az alkalmazni kívánt készüléktípust és működtető szoftverét
biztonsági szempontból bevizsgálja. A bevizsgálás eredményeként egyes készüléktípusok és szoftver verziók
együttes használatát a kormányzati célú hírközlési szolgáltató korlátozhatja.
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(2) A csatlakozott felhasználók számára a kormányzati célú hírközlési szolgáltató csak olyan készülékek használatát
teheti lehetővé, amely a hálózat egészére nem jelent biztonsági sebezhetőséget, fenyegetettséget és a kormányzati
célú hírközlési szolgáltatón keresztül kerül beszerzésre.
(3) A csatlakozott felhasználók által beléptetni kívánt rádióterminálok, végponti berendezések, végkészülékek
használatához szükséges licenc beszerzése kizárólag a kormányzati célú hírközlési szolgáltatón keresztül történhet.
(4) Az EDR használata – különleges jogrend vagy katasztrófaveszély idején történő használatot kivéve –
a végfelhasználók és diszpécserek tekintetében vizsgához kötött, amelynek követelményrendszerét – a felhasználói
igények figyelembevételével – a kormányzati célú hírközlési szolgáltató állapítja meg.
(5) A vizsga lebonyolításáért és dokumentálásáért
a) a végfelhasználók tekintetében a VPN gazda szervezet,
b) a diszpécserek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltató és a VPN gazdaszervezet felelős.
(6) A diszpécserek tekintetében a vizsgabizottság tagjait a kormányzati célú hírközlési szolgáltató nevezi ki.
(7) Az oktatási és vizsgaköltségek a felhasználót terhelik.
(8) A felhasználóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló,
az EDR-szolgáltatást eseti jelleggel, 60 napot meg nem haladóan igénybe vevő végfelhasználók esetén
a 3. mellékletben szereplő felhasználók eltekinthetnek a vizsgatételi kötelezettségtől, azzal, hogy a felhasználó
köteles meggyőződni arról, hogy a végfelhasználó képes a rendszer szakszerű és biztonságos használatára.”
8. §		
A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 3. melléklet II. táblázat 2. pont 2.1. alpontjában szereplő, valamint a (7) bekezdés alapján csatlakozók
a 15. §-ban foglaltaktól eltérően a (3)–(8) bekezdésben meghatározott feltételek szerint csatlakoznak
az EDR hálózathoz.”
9. §		
A Rendelet 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató térítés ellenében biztosítja a más jogszabályban előírt, EDR-rel
kapcsolatos kötelezettség teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat.”
10. §		
A Rendelet 19. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az önálló VPN-nel rendelkező szervezetek számára – igény esetén –
ellátja a virtuális magánhálózat rendszergazdai feladatait.
(5) A VPN gazda szervezet kérésére a kormányzati célú hírközlési szolgáltató köteles a VPN-hez csatlakozott
végberendezések adataira épülő járműkövetési rendszerének használatát a VPN gazda szervezet számára
térítésmentesen biztosítani. A VPN gazda szervezet eltérő igénye esetén, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató
köteles a VPN gazda szervezettel megállapodni az adatátadás kívánt módjáról és a térítés mértékéről.”
11. §		
A Rendelet 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A. § (1) Az EDR-rel kapcsolatos stratégiai kérdések kormányzati célú hírközlési szolgáltató, VPN gazda
szervezetek és a hálózat felügyeletét ellátó minisztérium közötti koordinálását a miniszter tanácsadó szervezeteként
működő EDR Felsővezetői Fórum (a továbbiakban: Fórum) látja el, vezetőjét a miniszter jelöli ki, ügyrendjét
a miniszter hagyja jóvá.
(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató, a VPN gazda szervezetek, a felhasználók és a felhasználók felügyeletét
ellátó miniszterek által kijelölt képviselők EDR Szakértői Fórumot (a továbbiakban: Szakértői Fórum) tartanak.
A Szakértői Fórum a Fórum által hozott döntések megvalósulását támogatja, valamint az EDR-rel összefüggő
operatív kérdések koordinációját végzi. A Szakértői Fórum vezetőjét a kormányzati célú hírközlési szolgáltató
vezetője bízza meg. A Szakértői Fórum ügyrendjét a kormányzati célú hírközlési szolgáltató vezetője határozza meg.”
12. §		
A Rendelet 33. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) E rendeletnek a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló
188/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 7. §-ával megállapított 16. § (2) bekezdését az R3.
hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.”
13. §		
A Rendelet a következő 34. és 35. §-sal egészül ki:
„34. § (1) A 3. melléklet II. táblázat 1. pontjában meghatározott felhasználó 2016. december 31-ig köteles az EDR-hez
csatlakozni a katasztrófa elhárításban közreműködő szervezetekkel történő együttműködés biztosítása érdekében.
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(2) A 3. melléklet II. táblázat 2. pont 2.2. alpontjában meghatározott felhasználók 2016. december 31-ig kötelesek
a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóhoz benyújtani az EDR-hez történő csatlakozásra vonatkozó kérelmüket
és 2017. december 31-ig kötelesek megfelelni a katasztrófa elhárításban közreműködő szervezetekkel történő
együttműködés EDR oldali feltételeinek.
(3) Az R3. hatálybalépését követően létfontosságú rendszerelemmé kijelölt eszköz, létesítmény vagy rendszer
rendszerelemének tulajdonosa, engedélyese, rendelkezésre jogosultja, vagy ilyen rendszerelem napi működéséért
felelős jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, valamint a felső küszöb értékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek a kijelölésre vonatkozó hatósági határozat, illetve a működési engedély jogerőre emelkedésétől
számított hat hónapon belül kötelesek a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóhoz benyújtani az EDR-hez történő
csatlakozásra vonatkozó kérelmüket.
(4) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben foglalt kérelmekről 15 napon belül tájékoztatja
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét.
35. § E kormányrendelet 16. §-ának a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535
európai parlamenti és tanácsi EU irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
14. §		
A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
15. §		
A Rendelet
a)
14. § b) pontjában az „a Központi VPN Menedzser Szervezet üzemeltetési szabályzata” szövegrész helyébe
az „az EDR üzemeltetési szabályzat” szöveg,
b)
15. § (3) bekezdésében az „a VPN Központi Menedzser Szervezet EDR üzemeltetési szabályzatában”
szövegrész helyébe az „az EDR üzemeltetési szabályzatban” szöveg,
c)
18. § (1) bekezdésében az „A 3. melléklet II. pontjában felsorolt felhasználók szolgáltatási igényét, valamint
a 3. melléklet I. pontjában felsorolt” szövegrész helyébe az „A 3. melléklet II. táblázata szerinti felhasználók
szolgáltatási igényét, valamint a 3. melléklet I. táblázata szerinti” szöveg
lép.
16. §		
Ez a rendelet a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény
hatálybalépésének napján lép hatályba.
17. §		
E kormányrendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535
európai parlamenti és tanácsi EU irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 188/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

EDR VPN gazda szervezetek és EDR felhasználók
I. Központi finanszírozásúak
Általános VPN

Különös VPN

használati
VPN gazda szervezet

1. A rendészetért felelős
miniszter által vezetett
minisztérium
/Rendészeti VPN/

2. Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság /OKF VPN/

3. Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat /NBSZ VPN/
4. Alkotmányvédelmi
Hivatal /AH VPN/
5. Információs Hivatal
/IH VPN/

használati

szabályzat

Felhasználó

szabályzat

készítésére

készítésére

kötelezett

kötelezett

X

X

X
X
X

1.1. Általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
(Országos Rendőr-főkapitányság)
1.2. Belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv
(Nemzeti Védelmi Szolgálat)
1.3. Büntetés-végrehajtási szervezet (Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága)
1.4. Terrorizmust elhárító szerv (Terrorelhárítási Központ)
1.5. A rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumban
a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetésvégrehajtási szervezet irányításával összefüggő feladat
ellátásában közreműködő minisztériumi szervezeti egység,
valamint a terrorelhárítási helyzetben, veszélyhelyzetben és
katasztrófaveszély idején az irányításukban közreműködő más
minisztériumi szervezeti egységek.
1.6. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért
felelős miniszter által vezetett minisztériumban a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával összefüggő feladat
ellátásában közreműködő minisztériumi szervezeti egységek.
1.7. A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium.
1.8. Országgyűlési Őrség
1.9. Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ
1.10. Rendészeti szakközépiskolák
1.11. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
1.12. Köztársasági Elnöki Hivatal
2.1. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
2.2. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei
2.3. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervei
(katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok)
2.4. Önkormányzati, létesítményi tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó
egyesületek
3.1. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
4.1. Alkotmányvédelmi Hivatal
5.1. Információs Hivatal

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
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6. Magyar Honvédség
/MH VPN/

7. Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat /KNBSZ VPN/
8. Országos Mentőszolgálat
/OMSZ VPN/

9. Országos Vízügyi
Főigazgatóság /Vízügyi VPN/
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X

X
X

X

10. Nemzeti Adó- és
Vámhivatal /NAV VPN/

X

11. Nemzeti Közlekedési
Hatóság /NKH VPN/

X

6.1. Magyar Honvédség katonai szervezetei
6.2. A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium.
6.3. A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatala
6.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében
meghatározott szerveknél a honvédelemmel foglalkozó szervezeti
egységek.
6.5. NAMPO (NATO Támogatási Ügynökség, Légiszállítást Kezelő
Programiroda)

X
X
X

X

7.1. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
8.1. Országos Mentőszolgálat
8.2. Az Országos Mentőszolgálat által irányított (központi)
orvosi ügyeletek – a feladathoz kapcsolódóan – és az Országos
Mentőszolgálat által irányított, a betegszállításról szóló 19/1998.
(VI. 3.) NM rendelet alapján a közfinanszírozással rendelkező
betegszállítást végző egészségügyi szolgáltatók.
8.3. Az Országos Mentőszolgálatot irányító miniszter e feladatot
ellátó minisztériumi munkaszervezeti egységei, veszélyhelyzetben
és katasztrófaveszély esetén az irányításban közreműködő más
minisztériumi szervezeti egységek.
8.4. Készenléti feladatokat ellátó hazai vagy nemzetközi
segítségnyújtásban bevethető mentőszervezetek.
8.5. Az Országos Mentőszolgálattal a mentésről szóló 5/2006.
(II. 7.) EüM rendelet 10. § (4) bekezdése alapján mentési feladat
elvégzésében közreműködő egészségügyi szolgáltató.
8.6. Országos Epidemiológiai Központ, Országos
Környezetegészségügyi Központ, Egészségügyi
Készletgazdálkodási Intézet, Országos ’Frédéric Joliot-Curie’
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Országos
Kémiai Biztonsági Intézet
9.1. Országos Vízügyi Főigazgatóság
9.2. Vízügyi igazgatóságok, valamint a nemzeti park igazgatóságok
9.3. A nemzeti park igazgatóságokat irányító miniszter e feladatot
ellátó minisztériumi munkaszervezeti egységei.
9.4. Az Országos Vízügyi Főigazgatóságot, a vízügyi
igazgatóságokat irányító miniszter e feladatot ellátó
minisztériumi munkaszervezeti egységei, veszélyhelyzetben
és katasztrófaveszély esetén az irányításban közreműködő más
minisztériumi szervezeti egységek.
10.1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
10.2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányítását ellátó miniszter
e feladatot ellátó minisztériumi munkaszervezeti egységei,
veszélyhelyzetben és katasztrófaveszély esetén az irányításban
közreműködő más minisztériumi szervezeti.
11.1. Nemzeti Közlekedési Hatóság
11.2. Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ, Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatal, Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, Légügyi
Hivatal
11.3. A fővárosi és megyei kormányhivatalban működő közlekedési
igazgatási szervezeti egységek.

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
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12. Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
/NMHH VPN/
13. EDR – kormányzati célú
hírközlési szolgáltató
/Pro-M VPN/

14. Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
/NÉBIH VPN/
15. Terrorelhárítási
Információs és Bűnügyi
Elemző Központ /TIBEK VPN/

X

X
12.1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

X

13.1. EDR, mint készenléti kommunikációs rendszer kormányzati
célú hírközlési szolgáltatója, valamint a kormányzati célú hírközlési
szolgáltatóval együttműködő az EDR szolgáltatás üzemeltetésében
szerződés alapján résztvevő szervezetek.
13.2. A miniszternek az EDR irányítását ellátó minisztériumi
szervezeti egysége.

X

X

X
14. 1. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

X

15. 1. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

II. Egyedi finanszírozásúak
Általános VPN
VPN gazda szervezet

használati

Különös VPN
Felhasználó

szabályzat

1. MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. /MVM PA Zrt.-VPN/

X

2. EDR – kormányzati célú
hírközlési szolgáltató /Pro-M
FKB VPN/

X

használati
szabályzat

1.1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
2.1. A 17. § (7) bekezdése szerint a miniszter jóváhagyásával
az EDR-hálózathoz külön megállapodás alapján csatlakozó
szervezet, így különösen a közszolgáltatást végző szervezetek.

X

2.2. Létfontosságú rendszerelemmé kijelölt eszköz, létesítmény
vagy rendszer rendszerelemének tulajdonosa, engedélyese,
rendelkezésre jogosultja, vagy ilyen rendszerelem napi
működéséért felelős jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
szervezet, valamint felső küszöb értékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek.

X

”

A Kormány 189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1. §, a 4–9. §, a 11. §, a 13. § és az 1. melléklet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. §
(1) bekezdésének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet szabályozza a hatálya alá tartozó szervezeteknek az 1. mellékletben meghatározott
kormányzati kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékek és szolgáltatások
(a továbbiakban: kormányzati kommunikációs szolgáltatás) beszerzésével, szponzorációjával, illetve ezek
megtervezésével, az adatszolgáltatással és tájékoztatással kapcsolatos feladatokat, a beszerzések végrehajtásával
összefüggésben fizetendő közbeszerzési díj mértékét, továbbá meghatározza a központosított eljárás részletes
szabályait.
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(2) E rendelet alkalmazásában
a) akkreditált informatikai rendszer: az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzések eredményeként megkötött
szerződések végrehajtására, ellenőrzésére alkalmas adatbázis és az azt megjelenítő webes alkalmazás;
b) beszerzés: az 1. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti feladat megvalósítására irányuló, fizetési kötelezettség
vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére, vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására
vonatkozó, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ideértve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzéseket is;
c) érintett szervezet: az 5. § (1) bekezdése szerinti jogi személy;
d) kormányzati kommunikációs feladat: az érintett szervezet által feladatkörében a feladatai hatékonyabb
ellátása érdekében vagy társadalmi szerepvállalás keretében bármely forrásból végrehajtott, az 1. mellékletben
meghatározott feladat;
e) közbeszerzési díj: a központi beszerző szerv részére a 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatokért
fizetendő ellenérték;
f ) Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portál: a központi beszerző szerv által működtetett,
az érintett szervezetek jelen rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségének
teljesítésére alkalmas adatbázis és az azt megjelenítő webes alkalmazások, amelyek elérési útvonala és címe:
https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu,
g) szállító: a központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatott eljárás eredményeképpen
keretmegállapodást vagy egyedi közbeszerzési szerződést kötő ajánlattevő;
h) szponzoráció: az 1. melléklet 9. pont szerinti feladat megvalósítására irányuló, szabályszerűen megtett
jognyilatkozat.”
2. §		
A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elnök tevékenységének segítésére az elnök határozatlan időtartamra elnökhelyettest nevezhet ki.”
3. §		
A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal
a) ellátja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak szakmai felügyeletét,
b) koordinálja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak megvalósítását,
c) összehangolja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatait biztosító szolgáltatásokat és
az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékek beszerzésére vonatkozó igényeket,
d) megvizsgálja az érintett szervezetek éves összesített beszerzési tervét, és elbírálja az érintett szervezetek
negyedéves beszerzési tervét,
e) központi beszerző szervként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja a kormányzati kommunikációs
szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzéseket,
f ) ellenőrzi a beszerzések alapján megkötött szerződések teljesítését és a jelen rendeletben meghatározott
esetekben dönt a beszerzések alapján megkötött szerződések módosíthatóságáról, illetve a teljesítés igazolásának
megtagadhatóságáról,
g) ellenőrzi az érintett szervezetek éves szponzorációs költségkerettervét és elbírálja az érintett szervezetek
beszerzésre és szponzorációra vonatkozó igényeit.”
4. §		
A Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító kommunikációs szolgáltatások beszerzése során
e rendelet előírásai szerint köteles eljárni
a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,
b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi
költségvetési szerv vagy intézmény,
c) azon állami tulajdonú gazdasági társaság, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol, valamint
d) az a)–c) pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a csatlakozást önként vállalja.
(2) A központosított közbeszerzési rendszerbe való önkéntes csatlakozásra a Hivatal engedélyével akkor van
lehetőség, ha az nem veszélyezteti az (1) bekezdés a)–c) pontjai alapján központosított közbeszerzésre kötelezett
szervezetek folyamatos ellátását. Ennek érdekében a Hivatal az (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezet
központosított közbeszerzési rendszerbe való belépését megtagadhatja vagy feltételhez kötheti.”
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5. §		
A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az érintett szervezet köteles az érintett szervezetté válásától számított 30 napon belül a Nemzeti
Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján regisztrálni. A Hivatal a regisztrációt 15 napon belül
elbírálja.
(2) Az érintett szervezet köteles az adatváltozás bekövetkezésétől számított 30 napon belül
a) a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján rögzített adat változása esetén
a módosult adatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján rögzíteni,
b) a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján nem rögzített, a Hivatal által igényelt
adatot érintő változás esetén a Hivatalt írásban tájékoztatni.”
6. §		
A Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az érintett szervezet köteles a Hivatal által meghatározott útmutató alapján az 1. mellékletben
meghatározott kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó
a) éves összesített beszerzési tervet és szponzorációs költségkerettervet a tárgyévet megelőző év december 15.
napjáig,
b) negyedéves beszerzési tervet a tárgyi negyedévet megelőző hónap 15. napjáig,
c) beszerzésre vonatkozó igényét a megvalósítás megkezdését megelőzően legalább 10 nappal,
d) rendkívüli sürgősséget igénylő beszerzésre vonatkozó igényét haladéktalanul,
e) szponzorációra irányuló igényét a megvalósítás megkezdését megelőzően legalább 10 nappal
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül megküldeni.
(2) Amennyiben a Hivatal a rendkívüli sürgősségű eljárást az eset összes körülményei alapján nem tartja
indokoltnak, a beszerzési igényt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya a beszerzési igény (1) bekezdés a)–c) pontjai
szerinti ismételt előterjesztésének.”
7. §		
A Kormányrendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az érintett szervezet köteles a negyedéves beszerzési tervét a tárgyi negyedévet megelőző hónap
15. napjáig a Hivatal részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül
jóváhagyásra megküldeni. Az adott negyedéves beszerzési tervben kizárólag olyan beszerzés szerepelhet, amelyet
az éves összesített beszerzési terv is tartalmaz.
(2) A Hivatal a negyedéves beszerzési terv beérkezését követő 15 napon belül dönt az adott kormányzati
kommunikációs feladat megvalósíthatóságáról, és annak a kormányzati kommunikációs irányokkal való
összhangjáról. A határidőbe nem számít bele a (4) bekezdés e) pontja szerinti hiánypótlás időtartama.
(3) A Hivatal az érintett szervezet által tervezett kormányzati kommunikációs feladat szakmai tartalmának
megismerése érdekében további adatokat kérhet, vagy egyeztetést kezdeményezhet az érintett szervezettel.
További adatkérés vagy egyeztetés kezdeményezése esetén a (2) bekezdés szerinti határidő kezdő napja az adatok
beérkezését vagy az egyeztetés megtartását követő nap.
(4) A Hivatal a negyedéves beszerzési terv vizsgálatát követően az abban szereplő tervezett beszerzések
vonatkozásában a következő döntéseket hozhatja:
a) a beszerzés megvalósításához hozzájárul,
b) a beszerzés megvalósításához hozzájárul és az érintett szervezet számára felmentést ad a beszerzésre vonatkozó
igény jóváhagyásra történő megküldésének kötelezettsége alól,
c) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése
esetén a beszerzés megvalósításához hozzájárul,
d) a beszerzés megvalósításához nem járul hozzá, vagy
e) határidő tűzésével további információkat kér.
(5) Az érintett szervezet kizárólag a Hivatal (4) bekezdés a)–c) pontjai szerinti hozzájárulása esetén nyújthat be
beszerzésre vonatkozó igényt.
(6) Ha az elbírált negyedéves beszerzési tervben szereplő valamely beszerzés adataiban változás áll be, azt
a Hivatal részére haladéktalanul meg kell küldeni jóváhagyásra a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított
Közbeszerzési Portálján keresztül. Az érintett szervezet a beszerzést a Hivatal megváltozott adatokra vonatkozó
– a (2) és (3) bekezdés szerinti határidőben történő – (4) bekezdés a)–c) pontjai szerinti hozzájárulását követően
valósíthatja meg.”
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(1) A Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezetektől a megvalósított kommunikációs
tevékenységükről, a teljesített megrendeléseikről és a megvalósult kommunikációs tárgyú beszerzésekre vonatkozó
felhasználás mennyiségére és értékére vonatkozó egyéb, a központosított közbeszerzési rendszer működtetéséhez
szükséges adatokról.”
(2) A Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Hivatal megtervezi és lefolytatja az érintett szervezetek által rendelkezésére bocsátott adatokkal összhangban
a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket.”
(3) A Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Hivatal által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az 5. § (1) bekezdés c) és
d) pontjában meghatározott érintett szervezet a Hivatal részére közbeszerzési díjat köteles fizetni. A központosított
közbeszerzési díj mértéke a központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések áfa nélkül
számított értékének 2%-a, de legalább nettó kétszázezer és legfeljebb nettó kétmillió forint.”

9. §		
A Korm. rendelet 5. alcíme helyébe következő alcím lép:

„5. Beszerzésre és szponzorációra vonatkozó igények
12. § (1) Az érintett szervezet köteles a Hivatal részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított
Közbeszerzési Portálján keresztül jóváhagyásra megküldeni a beszerzési igényét a beszerzési eljárás megkezdését
megelőzően legalább 10 nappal. A Hivatalhoz kizárólag olyan beszerzésre vonatkozóan nyújtható be igény,
amely az éves összesített beszerzési tervben és a negyedéves beszerzési tervben is szerepel, továbbá amelynek
megvalósításához a Hivatal a 9. § (4) bekezdés a)–c) pontjai szerint hozzájárult.
(2) A Hivatal a beszerzésre vonatkozó igény beérkezését követő 10 napon belül dönt az adott kormányzati
kommunikációs feladat megvalósíthatóságáról. A határidőbe nem számít bele a (3) bekezdés e) pontja szerinti
hiánypótlás időtartama.
(3) Az (1) bekezdés szerint bejelentett beszerzésre vonatkozó igény tekintetében a Hivatal az alábbi döntéseket
hozhatja:
a) a beszerzés megvalósításához a (4) bekezdés szerinti valamely feltétel fennállására tekintettel hozzájárul,
b) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése
esetén a beszerzés megvalósításához a (4) bekezdés szerinti valamely feltétel fennállására tekintettel hozzájárul,
c) a beszerzés megvalósításához a 10. § szerinti közbeszerzési eljárás Hivatal általi lefolytatásával hozzájárul,
d) a beszerzés megvalósításához nem járul hozzá, vagy
e) határidő tűzésével további információkat kér.
(4) Az érintett szervezet a Hivatal (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti előzetes hozzájárulásával saját hatáskörben
akkor valósíthatja meg beszerzését, ha
a) a beszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik és a hatályos keretmegállapodás
alapján a beszerzés határidőre nem lenne megvalósítható,
b) a beszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás, vagy
c) a beszerzés összes körülménye alapján a Hivatal elnöke indokoltnak látja.
(5) Amennyiben a Hivatal a beszerzésre vonatkozóan a 9. § (4) bekezdés b) pontja szerinti döntést hozta, abban
az esetben a beszerzésre vonatkozóan benyújtott igény a (3) bekezdés a) pontja szerint kerül elbírálásra.
(6) A beszerzés kizárólag a Hivatal (3) bekezdés a)–c) pontjai szerinti hozzájárulása esetén valósítható meg. A Hivatal
döntése ellenére megkötött szerződés semmis.
(7) Az érintett szervezetnek a megvalósítani kívánt beszerzés becsült értékét a Kbt. becsült értékre vonatkozó
rendelkezéseire figyelemmel kell megállapítania.
12/A. § (1) Az érintett szervezet köteles a Hivatal részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított
Közbeszerzési Portálján keresztül jóváhagyásra megküldeni a szponzorációra vonatkozó igényét – a szerződés
tervezetével együtt – a megvalósítás megkezdését megelőzően legalább 10 nappal.
(2) A Hivatal a szponzorációra vonatkozó igény beérkezését követő 10 napon belül dönt annak
megvalósíthatóságáról. A határidőbe nem számít bele a (3) bekezdés d) pontja szerinti hiánypótlás időtartama.
(3) Az (1) bekezdés szerint bejelentett szponzorációra vonatkozó igény tekintetében a Hivatal az alábbi döntéseket
hozhatja:
a) a szponzoráció megvalósításához hozzájárul,
b) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése
esetén a szponzoráció megvalósításához hozzájárul,
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c) a szponzoráció megvalósításához nem járul hozzá, vagy
d) határidő tűzésével további információkat kér.
(4) A szponzoráció kizárólag a Hivatal (3) bekezdés a) és b) pontjai szerinti hozzájárulása esetén valósítható meg.
(5) Az érintett szervezet köteles a megkötött szponzorációs szerződést annak valamennyi fél általi aláírását követő
5 napon belül a Hivatal számára megküldeni.
13. § (1) Az érintett szervezet köteles a Hivatal részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított
Közbeszerzési Portálján keresztül megküldeni
a) a megvalósított beszerzés eredményeképpen kötött szerződést, valamint
b) a szerződés teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolás adatait
azok aláírását követő 8 napon belül.
(2) Az érintett szervezet köteles a Hivatal részére megküldeni
a) a szerződés lényeges elemeire – különösen a szolgáltatás tartalmára és összegszerűségére – vonatkozó
módosításának tervezetét, a módosítás indokolását és az azt alátámasztó dokumentumokat,
b) a szerződés teljesítése elismerésének megtagadásáról szóló nyilatkozat tervezetét indokolással és az azt
alátámasztó dokumentumokat
azok elkészítését követő 8 napon belül.
(3) A Hivatal a kézhezvételtől számított 15 napon belül tehet észrevételt, kiegészítést, valamint módosítási javaslatot
a (2) bekezdésben foglalt dokumentumokkal kapcsolatban.
(4) A 12. §-ban meghatározott kötelezettségek rendszeres, vagy ismételt megsértése esetén a központi beszerző
szerv jelzése alapján a Hivatal irányítását ellátó miniszter az igénybejelentésért, valamint az adatszolgáltatásért
felelős személy(ek) fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.”
10. §

(1) A Korm. rendelet 15. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés alkalmazása során a Hivatal által megkötött és 2015. november 1-jén hatályban lévő olyan
keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében, amelyekben az 1. mellékletben meghatározott
kommunikációs szolgáltatások kerültek beszerzésre, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit, míg a 2015. november 1. napját követően megkötött
keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”
(2) A Korm. rendelet 15. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A 7. §-nak a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2016. (VII. 13.)
Korm. rendelettel megállapított szövege hatálybalépése napján érintettnek minősülő, de a 7. § (1) bekezdés
alapján még nem regisztrált szervezetek kötelesek a rendelkezés hatálybalépését követő 30 napon belül a Nemzeti
Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján regisztrálni.”

11. §		
A Korm. rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
12. §		
A Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában a „kommunikációs stratégiával” szövegrész helyébe
a „kommunikációs irányokkal” szöveg lép.
13. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése.
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § (3) bekezdése a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
1. A Korm. rendelet 1. mellékletének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„
9.

Szponzoráció

Olyan eseti vagy rendszeres – pénzbeli vagy új eszköz, termék útján nyújtott
nem pénzbeli – hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez, illetve
személy számára, amelyet az érintett szervezet kommunikációs célból, piaci
helyzetének javítása, vagy társadalmi szerepvállalás érdekében nyújt.
”

2. A Korm. rendelet 1. melléklete az alábbi 10. ponttal egészül ki:
„
10.

Rendezvényszervezés

Kizárólag az integrált kommunikációs kampányok keretében, az 1–9. pontokban
foglalt feladatokkal együttesen megvalósuló, előre meghatározott célból
(társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport stb.) adott helyen és időben
tartott összejövetellel kapcsolatos teljes körű előkészítő, szervező, összehangoló
munka. Magában foglalja az esemény megvalósításával kapcsolatos
infrastruktúra (helyszín, technika, tolmácsolás stb.), valamint a catering
biztosítását.
”

A Kormány 190/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
4/B. § (4) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
[A Cst. 35. §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában családtámogatási kifizetőhely:]
„a) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium,”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő
módosításáról
A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
g) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és g) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés l) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
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a 4. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 45. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 51. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 11. és 12. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ar.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Az Ar.
a)
2/A. alcím címsorában, valamint 11/E. § (5) és (7) bekezdésében a „bölcsődének” szövegrész helyébe
a „bölcsődének, mini bölcsődének” szöveg,
b)
11/E. § (1) bekezdésében, (2) bekezdése nyitó szövegrészében, (6) bekezdésében, 11/H. § (2) bekezdésében
és 11/I. § (3) bekezdésében a „bölcsőde” szövegrészek helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,
c)
11/E. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, 11/F. § (1) és (2) bekezdésében, 11/G. §
(2) bekezdésében, 11/H. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 11/I. § (1) bekezdésében és 11/J. §-ában a „bölcsőde”
szövegrész helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,
d)
11/G. § (1) bekezdés a) pontjában a „bölcsődét” szövegrész helyébe a „bölcsődét, mini bölcsődét” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti az Ar. 17. és 18. §-a.

2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
a)
89. § (2) bekezdésében a „bölcsődei foglalkoztató, betegszoba” szövegrész helyébe a „betegszoba; bölcsődei,
mini bölcsődei csoportszoba/gyermekszoba” szöveg,
b)
4. számú melléklet 5. pontjában a „bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg
lép.
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3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosítása
5. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kjtvhr.) 1/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása]
„b) a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó,
kisgyermeknevelő, a III.A. pontja szerinti élelmezésvezető és a 2/a. számú melléklet II.1. pontja szerinti
kisgyermeknevelő munkakör esetében.”
6. §		
A Kjtvhr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
7. §		
A Kjtvhr.
a)
3. § (2) bekezdés c) pontjában a „bölcsődei” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg,
b)
7. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés e) pontjában és (5) bekezdésében, 8. § f ) pontjában, 9. §
(5) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés c) pontjában, 2/a. számú melléklet címében, 2/a. számú melléklet
II. pontjának címében a „bölcsődében” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini bölcsődében” szöveg,
c)
8. § a) pontjában a „bölcsődei” szövegrészek helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg,
d)
15. § (6) bekezdésében a „bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 42. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében” szöveg
lép.

4. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet módosítása
8. §		
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/J. §
c) pontjában a „bölcsőde, családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató,
napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet 29/A. § c) pontjában a „bölcsőde, családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást
nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
55/A. § c) pontjában a „bölcsőde, családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és
szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása
11. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gytr.)
2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
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„(1a) Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként)
kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában
történő megosztásával.”
12. §		
A Gytr. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.”
13. §		
A Gytr. 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
14. §

(1) A Gytr. 6. melléklet „Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez” című részének 1. pontjában a „2015. évben a 89 408 Ft-ot”
szövegrész helyébe a „2016. évben a 95 960 Ft-ot” szöveg lép.
(2) A Gytr.
a)
5. § (1) bekezdése nyitó szövegrészében a „bölcsőde és a családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés a) pontjában a „házi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe az „a Gyvt. 44/C. §-a szerinti
napközbeni gyermekfelügyelet keretében biztosított gondozó tevékenység” szöveg,
c)
7. § (2) bekezdésében a „bölcsődei gondozás, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet” szövegrész
helyébe a „bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,
d)
8. § (2) bekezdésében a „bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe
a „bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,
e)
9. § (1) bekezdésében a „Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,
f)
9. § (2) bekezdésében és 18. § (7) bekezdésében a „bölcsődében” szövegrész helyébe a „bölcsődében,
mini bölcsődében” szöveg,
g)
9. § (3) bekezdésében, 18. § (4) és (4b) bekezdésében, a „bölcsődei gondozás” szövegrész helyébe
a „bölcsődei, mini bölcsődei gondozás” szöveg,
h)
9. § (4) bekezdésében a „bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató”
szöveg,
i)
10. § (1) és (2) bekezdésében a „családi napközi és a családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe
a „munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde” szöveg,
j)
10. § (4) bekezdésében a „családi napközit” szövegrész helyébe a „munkahelyi bölcsődét és a családi
bölcsődét” szöveg,
k)
12. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „házi gyermekfelügyelet” szövegrész
helyébe a „Gyvt. 44/C. §-a szerinti napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,
l)
16. § (1) bekezdés a) pontjában a „bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe
a „bölcsődei ellátás” szöveg,
m)
18. § (1) bekezdésében a „Bölcsődei gondozás” szövegrész helyébe a „Bölcsődei, mini bölcsődei gondozás”
szöveg,
n)
18. § (5) bekezdésében a „Bölcsődei gondozásnál” szövegrész helyébe a „Bölcsődei, mini bölcsődei
gondozásnál” szöveg,
o)
1. mellékletében a „Bölcsőde” szövegrészek helyébe a „Bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,
p)
7. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:1 mezőjében a „bölcsődei” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini
bölcsődei” szöveg,
q)
9. melléklete címében és I. pontjában a „bölcsődei” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg
lép.

15. §		
Hatályát veszti a Gytr. 10. § (3) bekezdése.

8. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet 1. § 14. pont b) alpontjában a „bölcsőde, családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.
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9. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 50/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„50/A. § (1) Gyermekek napközbeni ellátása esetén az engedélyes bejegyzése vagy adatmódosítás iránti,
2017. január 1-jét megelőzően indult eljárást – a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – az egyes
kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő módosításáról szóló
191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelettel megállapított szabályok alapján kell lefolytatni, ha az engedélyes
működésének kezdő időpontja, illetve az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak
megfelelően működtethető, 2016. december 31-ét követően van.
(2) A 31. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a működést engedélyező szerv nem vizsgálja a 19. § (2) bekezdése
és a 19. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szakkérdést, illetve nem keresi meg a 19. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
szakhatóságot, ha
a) a Gyvt. – 2017. január 1-jét megelőzően hatályos – 43. § (6a) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti családi napközit
családi bölcsődére, munkahelyi bölcsődére vagy napközbeni gyermekfelügyeletre módosítja, vagy
b) a Gyvt. – 2017. január 1-jét megelőzően hatályos – 43. § (6a) bekezdés b) pontja szerinti családi napközit
napközbeni gyermekfelügyeletre módosítja.
(3) A Gyvt. – 2017. január 1-jét megelőzően hatályos – 43. § (6a) bekezdés b) pontja szerinti családi napközi családi
bölcsődére vagy munkahelyi bölcsődére történő módosítása során a működést engedélyező szerv – a 31. §
(2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – akkor vizsgálja a 19. § (2) bekezdése és a 19. § (3) bekezdés a) pontja
szerinti szakkérdést, illetve akkor keresi meg a 19. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakhatóságot, ha az eljárás során
a feltételek teljesítésével kapcsolatban kétség merül fel.
(4) A családi napközi bölcsődére vagy mini bölcsődére történő módosítása során a működést engedélyező szerv
– a 31. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően – akkor vizsgálja a 19. § (5) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti
szakkérdést, illetve akkor keresi meg a 19. § (5) bekezdés c) és d) pontja szerinti szakhatóságot, ha az eljárás során
a feltételek teljesítésével kapcsolatban kétség merül fel.”
18. §		
Az Sznyr.
a)
1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,
b)
5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
19. §		
Az Sznyr.
a)
1. § l) pont la) alpontjában a „bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy
alternatív napközbeni ellátást” szövegrész helyébe a „vagy gyermekek napközbeni ellátását” szöveg,
a „biztosító ingatlant” szövegrész helyébe a „biztosító ingatlant, a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti
helyet” szöveg,
b)
10. § (1) bekezdésében a „bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet,
az alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása” szöveg,
az „elhelyezésére szolgáló ingatlan” szövegrész helyébe az „elhelyezésére szolgáló ingatlan – ide nem értve
a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingatlant –” szöveg,
c)
19. § (2) bekezdésében a „Családi napközi esetén” szövegrész helyébe a „Munkahelyi bölcsőde, családi
bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet esetén – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja
szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest –” szöveg, a „családi napközi” szövegrész helyébe az „engedélyes”
szöveg,
d)
19. § (3) bekezdésében a „családi napközi és” szövegrész helyébe a „munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde
és napközbeni gyermekfelügyelet esetén – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti
szolgáltatást nyújtó engedélyest –, valamint” szöveg,
e)
19. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 31. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „hetes” szövegrész
helyébe a „mini” szöveg,
f)
19. § (5) bekezdés a) pontjában a „lakóotthont” szövegrész helyébe a „lakóotthont, a mini bölcsődét” szöveg,
g)
19. § (9) bekezdésében az „egyéb helyiség” szövegrész helyébe az „egyéb helyiség, a Gyvt. 44/B. §
(3) bekezdés d) pontja szerinti hely” szöveg,
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h)

i)

j)
k)
l)

m)

n)
o)
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23. § (1) bekezdés a) pontjában, a „bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet,
alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása” szöveg, a „vont
ki” szövegrész helyébe a „vont ki, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet
(épületrészt)” szöveg,
31. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „Családi napközivel, alternatív napközbeni ellátással” szövegrész
helyébe a „Munkahelyi bölcsődével, családi bölcsődével, napközbeni gyermekfelügyelettel – kivéve
a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest –” szöveg,
31. § (2) bekezdés b) pontjában a „bevonni” szövegrész helyébe a „bevonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. §
(3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt)” szöveg,
31. § (2) bekezdés c) pontjában a „családi napközi ellátás, alternatív napközbeni ellátás vagy Biztos Kezdet
Gyerekház” szövegrész helyébe a „valamely e bekezdés szerinti szolgáltatás” szöveg,
32. § (3) bekezdés b) pontjában a „bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet,
alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása” szöveg, a „kivonni”
szövegrész helyébe a „kivonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet
(épületrészt)” szöveg,
39. § (2) bekezdésében a „családi napközi, alternatív napközbeni ellátás, bölcsőde, hetes bölcsőde” szövegrész
helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti
szolgáltatást nyújtó engedélyest –” szöveg,
39. § (4) bekezdésében a „bölcsőde, hetes bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsőde” szöveg, a „családi
napközi, alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe a „mini bölcsőde” szöveg,
4. melléklet 4. pontjában a „családi napközi” szövegrész helyébe a „családi bölcsőde és napközbeni
gyermekfelügyelet” szöveg, a „családi napközire” szövegrész helyébe a „családi bölcsődére, illetve napközbeni
gyermekfelügyeletre” szöveg

lép.
20. §		
Hatályát veszti az Sznyr.
a)
20. § (1) bekezdése,
b)
32. § (2) bekezdése,
c)
37. § (5) bekezdése,
d)
44. § (4) bekezdése,
e)
50. § (3)–(6) bekezdése.

10. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
3. melléklet 148. pontjában a „családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,
b)
4. melléklet 586–588. pontjában a „hetes bölcsőde” szövegrész helyébe a „mini bölcsőde” szöveg,
c)
4. melléklet 589–591. pontjában a „családi napközi” szövegrészek helyébe a „családi bölcsőde” szöveg,
d)
4. melléklet 592–594. pontjában a „családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe a „munkahelyi bölcsőde”
szöveg,
e)
4. melléklet 595–597. pontjában a „házi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe az „önálló napközbeni
gyermekfelügyelet és a hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg
lép.

11. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. melléklet „A) Mutatócsoportok
és az egyes mutatók” című rész I. pontjában a „bölcsődei és családi napközis férőhelyek” szövegrész helyébe
a „bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek” szöveg lép.
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12. A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.)
Korm. rendelet 1. melléklet „A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók” című részben a „bölcsődei és családi
napközis férőhelyek” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó
férőhelyek” szöveg lép.

13. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 7. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(Az időszakos jelentési kötelezettséget)
„g) éjjeli menedékhely és
h) bölcsődei ellátás”
(esetén naponta, az adott napot követő munkanap 24 óráig, azt követően kell teljesíteni, hogy a szolgáltatást az adott
napon az igénybevevőnek nyújtották.)
25. §		
Az Nyr.
a)
12. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. melléklet 3.1.1. pontjában a „bölcsőde és családi napközi” szövegrész
helyébe a „bölcsődei ellátás” szöveg,
b)
1. melléklet 2.2. pontjában a „Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Bölcsődei ellátás” szöveg
lép.
26. §		
Hatályát veszti az Nyr.
a)
7. § (2) bekezdés i)–k) pontja,
b)
1. melléklet 2.3. pontja.

14. Záró rendelkezés
27. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1–4. §, a 6–10. §, a 13. §, a 14. § (2) bekezdése, a 15–16. § és a 18–26. §, valamint az 1–5. melléklet
2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
1. Az Ar. 1. számú melléklet IX. számú adatlapja helyébe a következő adatlap lép:

„IX. számú adatlap
A gyermekek átmeneti gondozásában részesülő gyermekről
(Az ellátó személy vagy az intézmény vezetője tölti ki.)
A nyilvántartásba vétel időpontja:
1.

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

A gyermek személyi adatai:
Név:

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

Születési hely, idő:

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

Állampolgárság (menekült,
bevándorolt, letelepedett):

.........................................................................................................................................
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2.

3.

4.

5.

6.
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Anyja neve:

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

Lakóhely:

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

Tartózkodási hely:

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

A törvényes képviselő személyi adatai:
Név:

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

Születési hely, idő:

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

Állampolgárság (menekült,
bevándorolt, letelepedett):

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

Anyja neve:

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

Lakóhely:

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

Tartózkodási hely:

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

A szülők személyi adatai:
Anya neve:

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

Születési hely, idő:

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

Állampolgárság (menekült,
bevándorolt, letelepedett):

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

Anyja neve:

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

Lakóhely:

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

Tartózkodási hely:

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

Apa neve:

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

Születési hely, idő:

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

Anyja neve:

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

Lakóhely:

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

Tartózkodási hely:

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

Határozat:
Határozatot hozó szerv neve:

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

Határozat száma:

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

Kelte:

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

Jogerős:

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

A térítési díj adatai:
Fizetésre kötelezett neve:

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

A díj összege:

.................................................................................................................................... Ft

Díjfizetés kezdete:

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

Vége:

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

A hátralék összege:

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

Végrehajtási intézkedés időpontja:

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

A felülvizsgálat adatai:
A felülvizsgálatot végző
szerv neve:

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

Ideje:

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

8042

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 104. szám

7.

8.

Eredménye:

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

Ideje:

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

Eredménye:

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

Ideje:

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

Eredménye:

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

Ideje:

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

Eredménye:

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

Ideje:

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

Eredménye:

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

Ideje:

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

Eredménye:

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

A megszűnés adatai:
Határozat száma:

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

Kelte:

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

Jogerős:

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

Hatósági kötelezés nélkül igénybe
vett szolgáltatás megszűnésének
Időpontja:

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

Oka:

.........................................................................................................................................
”

2. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
1. A Kjtvhr. 2. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

Megnevezés

1.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi
szolgáltatás, javítóintézeti nevelés
keretében az ellátottak gyógyítását,
ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését,
ellátását, gondozását, szociális segítését
közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai
végzettséghez kötött munkakörök
orvos
pszichiáter
pszichológus
pszichológiai tanácsadó
családgondozó
gyógypedagógus
gyógytornász
konduktor
növendékügyi előadó
fejlesztőpedagógus
helyettes szülői tanácsadó

Fizetési osztályok
A

B

C

D

E

F

*
*
*
*
*
*
*
*

G

*
*
*
*
*
*
*
*

H

I

J

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
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2.

a)

b)

c)

gyermekvédelmi gyám
jogász
szaktanácsadó
szakgondozó
kisgyermeknevelő
gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai
tanácsadó
nevelő
elhelyezési ügyintéző
közvetítő
családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó
Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi
szolgáltatás, javítóintézeti nevelés
keretében az ellátottak ápolását,
foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását,
gondozását, szociális segítését, szállítását
közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai
végzettséghez nem kötött munkakörök
asszisztens/szakasszisztens
asszisztens
szakasszisztens
gyermekvédelmi asszisztens
kisgyermeknevelő
szakgondozó
gondozó
segédgondozó
javítóintézeti ápoló
egyéb ágazati munkakörök
szaktanácsadó
gyermekgondozó
gyermekfelügyelő
gyermekvédelmi ügyintéző
tejkonyhavezető
gépkocsivezető
javítóintézeti rendész
egyéb kisegítő munkakörök
bölcsődei dajka

*

*

*
*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

G

H

I

J

*
*
*
*

*
*

*

*

*
*

*
*
*
*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

A

B

C

D

*
*
*

Fizetési osztályok
E

F

”

3. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
1. A Gytr. 6. melléklete címében a „bölcsődei” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg lép.
2. A Gytr. 6. melléklet 1a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1a. Az étkeztetés biztosítását
o kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
o a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy
o a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy
o bölcsőde, mini bölcsőde esetében a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés
vonatkozásában kérem.”
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3. A Gytr. 6. melléklet „Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez” című részének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1. A feltétel csak bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén alapozza
meg a normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át [2016. évben a 95 960 Ft-ot].”

4. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.19–3.1.22. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó
alábbi adatok:)
„3.1.19. mini bölcsőde: férőhelyszám,
3.1.20. munkahelyi bölcsőde: férőhelyszám,
3.1.21. családi bölcsőde:
3.1.21.1. férőhelyszám,
3.1.21.2. a szolgáltatás megszervezésének módja az alábbiak szerint:
3.1.21.2.1. önálló családi bölcsőde,
3.1.21.2.2. hálózatban működtetett családi bölcsőde,
3.1.22. napközbeni gyermekfelügyelet:
3.1.22.1. férőhelyszám,
3.1.22.2. a szolgáltatás megszervezésének módja az alábbiak szerint:
3.1.22.2.1. önálló napközbeni gyermekfelügyelet,
3.1.22.2.2. hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet,
3.1.22.3. ha kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtanak, az erre vonatkozó adat,”
2. Az Sznyr. 1. melléklet 6.1. pontjában a „családi napközi” szövegrész helyébe a „családi bölcsőde és napközbeni
gyermekfelügyelet” szöveg lép.

5. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
1. Az Sznyr. 5. melléklet 2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.8. Munkahelyi bölcsőde esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.8.1. csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének, valamint az engedélyesnél önkéntes
jogviszonyban foglalkoztatott személyeknek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn
a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.8.2. csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének a jogszabályban meghatározott Egészségügyi
Nyilatkozatát,
2.8.3. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte.”
2. Az Sznyr. 5. melléklet
a)
2.7. pontjában a „Családi napközi” szövegrész helyébe a „Családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet”
szöveg,
b)
2.7.4. pontjában a „helyén” szövegrész helyébe a „helyén – ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja
szerinti helyet –” szöveg,
c)
2.11. pontjában a „hetes” szövegrész helyébe a „mini” szöveg
lép.
3. Hatályát veszti az Sznyr. 5. melléklet 2.10. pontjában a „házi gyermekfelügyelet,” szövegrész.
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A Kormány 192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
a közúti közlekedési hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, valamint
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése
a következő 29. ponttal egészül ki:
(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)
„29. a közúti árufuvarozás és a személyszállítási tevékenység Kormány által meghatározott célzott ellenőrzése”
(során.)
(2) Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés 1–17., 19. és 24. pontjában, továbbá a 4/A. §-ban meghatározott feladatokkal összefüggésben
a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jogosult országos illetékességgel hatósági ellenőrzést végezni, az ellenőrzés
eredményeként a jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.”
(3) Az R. 4. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A közúti közlekedési hatósági ellenőrzésre kijelölt országos illetékességű közlekedési hatóság a jogszabályban
meghatározott ellenőrzési feladatai ellátása során kormánytisztviselőként középfokú iskolai végzettségű személyt is
alkalmazhat.”

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a következő 15/A. és 15/B. §-sal egészül ki:
„15/A. § A Kkt. 20. § (7) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható
bírsággal megegyező összegben kell meghatározni.
15/B. § (1) A közlekedési hatóság ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe
megbízási szerződéssel, amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatai
kezeléséhez.
(2) A közlekedési hatóság a közreműködő személy által a szolgáltatás igénybevételére irányuló próbavásárlással is
ellenőrizheti a szolgáltatás szabályszerűségét.
(3) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.
(4) A közreműködő személy részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli
a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.
(5) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.
(6) Próbavásárlás esetén a közreműködő személy a próbavásárlás befejezésekor igazolja jogosultságát.
(7) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg
nem felelő szolgáltatás nyújtója visel.”

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

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában, valamint
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 6. alcím tekintetében – a 28. § d) pontjában foglaltak kivételével – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §
(1) bekezdés 3. pontjában,
a 28. § d) pontja tekintetében a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24. §
(1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló
271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Ha a vasúti társaság kizárólag működési engedélyhez kötött vasúti közlekedési tevékenységet végez, akkor
a fedezeti összeghatárt az általános vasúti balesetek vonatkozásában működési engedélyenként, míg a katasztrófabalesetek vonatkozásában a legnagyobb fedezeti összeghatárral járó működési engedély értékének alapulvételével
kell megállapítani.
(2a) Ha a vasúti társaság működési engedélyhez kötött és bejelentésköteles vasúti közlekedési tevékenységet
is vagy csak kizárólag bejelentésköteles vasúti közlekedési tevékenységet végez, akkor a fedezeti összeghatárt
az általános vasúti balesetek vonatkozásában vasúti közlekedési tevékenységenként, míg a katasztrófabalesetek vonatkozásában a legnagyobb fedezeti összeghatárral járó vasúti közlekedési tevékenység értékének
alapulvételével kell megállapítani.”
2. §		
Az R1. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A működési engedély iránti kérelemhez és a bejelentéshez mellékelni kell az adott vasúti közlekedési
tevékenységre vonatkozóan a 2–5. melléklet szerinti adattartalmú, a vasúti igazgatási szerv által rendszeresített
kockázatértékelési adatlapot.”
3. §		
Az R1. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a vagyoni biztosíték mértéke a felhasználás következtében a fedezeti összeghatár alá csökkent, a vasúti
társaság – amennyiben a vasúti balesettel érintett vasúti közlekedési tevékenységét tovább folytatja – a vagyoni
biztosíték legalább a fedezeti összeghatár mértékéig történő emeléséről haladéktalanul, de legkésőbb
a csökkenéstől számított harminc napon belül gondoskodik, és ennek megtörténtéről a vasúti igazgatási szervet
haladéktalanul értesíti.”
4. §		
Az R1. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a vasúti közlekedési tevékenységét bejelentés alapján végző vasúti társaság a bejelentéshez kötött
tevékenységével felhagy és ezt a vasúti igazgatási szerv részére bejelentette vagy a vasúti közlekedési tevékenység
folytatását a vasúti igazgatási szerv megtiltotta, a garanciaszerződés hatályát csak azt követően szüntetheti meg,
hogy a vasúti igazgatási szervnél igazolta a következőket:
a) valamennyi, vele szemben bejelentett, nem vitatott vagy a bíróság végrehajtható határozata által megalapozott
kárigényt és sérelemdíj iránti igényt kielégített, valamint
b) az egyéb, jogvita tárgyává tett kárigények és sérelemdíj iránti igények vonatkozásában az eljárás a vasúti társaság
marasztalása nélkül jogerősen befejeződött.”
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(1) Az R1. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását)
„a) a biztosítási szerződés különös szerződési feltételeket tartalmazó része közjegyző által hitelesített másolat
példányban, a biztosítási kötvény és a biztosítási díjjal rendezett időszakról (ideértve a díjhalasztást is) a biztosító
által kiállított igazolás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat példánya, vagy”
(tanúsítja.)
(2) Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza
a) a szerződés azonosítóját (szerződésszám, kötvényszám),
b) a biztosító nevét, székhelyét és elérhetőségeit,
c) a szerződő biztosított teljes nevét, székhelyét és elérhetőségeit,
d) a kockázatviselés kezdetét és a biztosítási időszakot,
e) a biztosítási eseményt,
f ) a vállalt kockázatot, annak mértékét és területi hatályát,
g) az önrész formáját és mértékét,
h) a mentesüléseket, kizárásokat és záradékokat,
i) a kárrendezés, valamint a kártérítés és a sérelemdíj kifizetésének módját,
j) a szerződés keltét,
k) a kötvényfeltételeket,
l) a biztosított vasúti tevékenység megnevezését, valamint
m) a rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a biztosítási kötvény e rendelet előírásainak mindenben megfelel.”

6. §		
Az R1. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Az egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor működési engedéllyel, illetve tudomásul vett bejelentéssel rendelkező
vasúti társaság a Módr. hatálybalépésétől számított 120 napon belül igazolja, hogy a Módr. szerinti kárfedezeti
képességgel rendelkezik. Azon vasúti társaságok esetében, amelyek e kötelezettségüknek nem tesznek eleget,
a vasúti igazgatási szerv a működési engedélyt, illetve – a bejelentéssel rendelkező vasúti társaságok esetén –
a tevékenység folytatását felfüggeszti a kötelezettség teljesítéséig. Ha a vasúti társaság kizárólag a kárfedezeti
képesség Módr. szerinti igazolásához szükséges dokumentumokat nyújtja be a vasúti igazgatási szerv részére,
a vasúti igazgatási szerv eljárása díjmentes.”
7. §		
Az R1. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Ez a rendelet – a Vtv.-vel együtt – az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i
2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikkének való megfelelést szolgálja.”
8. §		
Az R1. 1–5. melléklete helyébe az 1–5. melléklet lép.
9. §		
Az R1.
a)
1. §-ában az „a Magyarországon bejegyzett vasúti társaság” szövegrész helyébe az „a Magyarországon
bejegyzett vagy – bejelentés esetén – nyilvántartásba vett vasúti társaság” szöveg,
b)
2. § a) pontjában a „kötelező legkisebb” szövegrész helyébe a „legkisebb” szöveg,
c)
5. § (1) bekezdés b) pontjában a „felelősségbiztosítás” szövegrész helyébe a „felelősségbiztosítási szerződés”
szöveg,
d)
6. § (1) bekezdés b) pontjában a „vonatkozó működési engedély esetében a működési engedélyben”
szövegrész helyébe a „vonatkozó működési engedély vagy bejelentés esetében a működési engedélyben
vagy a tudomásul vett bejelentésben” szöveg,
e)
6. § (1) bekezdés c) pontjában a „haladéktalanul írásban” szövegrész helyébe a „haladéktalanul írásban vagy
elektronikus úton” szöveg,
f)
7. § (2) bekezdésében az „A vasúti társaság” szövegrész helyébe az „A működési engedéllyel rendelkező vasúti
társaság” szöveg,
g)
9. § b) pontjában a „kockázatfelmérési adatlap” szövegrész helyébe a „kockázatértékelési adatlap” szöveg
lép.
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2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben
támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló
203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott
egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 12. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az időszakos egészségi és az időszakos szakmai alkalmassági vizsgálat kiterjed:)
„e) látásjavító műtét utáni szemész szakorvosi vizsgálatra minden esetben.”
11. §		
Az R2. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot és annak megállapításait a tanúsítást végző foglalkozás-egészségügyi
orvos az 5. melléklet B. pontja szerinti „Alkalmassági tanúsítvány vasúti szolgálatra” elnevezésű nyomtatványon
köteles rögzíteni. Az adatrögzítés az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § e) pontja szerint feltüntetett bármilyen formában történhet és
a törvény szerinti egészségügyi dokumentációnak minősül.”
12. §		
Az R2. 31. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Módr.) rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
13. §		
Az R2.
a)
2. melléklete helyébe a 6. melléklet,
b)
3. melléklete helyébe a 7. melléklet
lép.
14. §		
Az R2.
a)
12. § (2) bekezdés c) pontjában az „esetén szemész szakorvosi” szövegrész helyébe az „esetén vagy látásjavító
műtét után szemész szakorvosi” szöveg,
b)
1. melléklet
ba)
I., II. és III. munkaköri csoport A) pontjának címében a „térségi és saját célú vasúti pályahálózat”
szövegrész helyébe a „térségi, saját célú vasúti pályahálózat és iparvágány” szöveg,
bb)
I., II. és III. munkaköri csoport B) pontjának címében az „Elővárosi” szövegrész helyébe az „Elővárosi,
városi” szöveg,
bc)
II. és III. munkaköri csoport B) pont II. alcíme címében a „Helyi” szövegrész helyébe a „Városi és helyi”
szöveg és
bd)
III. munkaköri csoport C) pontjának címében a „Sikló-, függőpálya, sífelvonó, mozgólépcső”
szövegrész helyébe a „Mozgólépcső” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
24. § (3) bekezdése,
b)
1. melléklet II. munkaköri csoport D) és E) pontja,
c)
5. melléklet D. pontja,
d)
5. melléklet E. pont V. és VI. alpontja.

3. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló
271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) „A vasúti társaság felelőssége a szerződésszegéssel okozott károkért” alcíme
a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A vasúti társaság veszélyes üzemi tevékenysége körében a vasúti társaság működési körén kívül álló
elháríthatatlan oknak minősülnek: az EK rendelet I. melléklet 32. Cikke (2) bekezdésében foglaltak szerinti okok
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azzal, hogy az EK rendelet I. melléklet 32. Cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti körülménynek minősül különösen
a természeti katasztrófa, háború, embargó, szükséghelyzet, a Kormány által elrendelt válsághelyzet.”
17. §		
Az R3. 26. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Azok a személyszállítási működési engedéllyel rendelkező vállalkozó vasúti társaságok, amelyek az egyes
vasúti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.)
hatálybalépésekor már rendelkeznek a vasúti igazgatási szerv által jóváhagyott üzletszabályzattal, e rendeletnek
a Módr. által megállapított 16/A. §-ának megfelelő üzletszabályzatukat vagy annak módosítását legkésőbb a Módr.
hatálybalépésétől számított 60. napig kötelesek a vasúti igazgatási szervhez jóváhagyásra benyújtani. Ha az új
üzletszabályzat csak az e bekezdésben meghatározott módosításokat tartalmazza a korábbi üzletszabályzathoz
képest vagy az üzletszabályzat módosítása csak az e bekezdés szerinti módosításokat tartalmazza, a vasúti
igazgatási szerv eljárása díjmentes.”

4. A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti
képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének
biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Ha a vagyoni biztosíték mértéke a felhasználás következtében a fedezeti összeghatár alá csökken, a vasúti
társaság – amennyiben a vasúti személyszállítási tevékenységét tovább folytatja – a vagyoni biztosíték legalább
a fedezeti összeghatár mértékéig történő emeléséről, legkésőbb a csökkenéstől számított harminc napon belül
gondoskodik, és ennek megtörténtéről a vasúti igazgatási szervet legalább tizenöt napon belül írásban értesíti.”
19. §		
Az R4. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a vasúti közlekedési tevékenységét bejelentés alapján végző vasúti társaság a bejelentéshez kötött
tevékenységével felhagy és ezt a vasúti igazgatási szerv részére bejelentette vagy a vasúti közlekedési tevékenység
folytatását a vasúti igazgatási szerv megtiltotta, a garanciaszerződés hatályát csak azt követően szüntetheti meg,
hogy a vasúti igazgatási szerv felé igazolta, hogy
a) valamennyi, vele szemben bejelentett, nem vitatott vagy a bíróság végrehajtható határozata által megalapozott
kárigényt és sérelemdíj iránti igényt kielégített, valamint
b) az egyéb, jogvita tárgyává tett kárigények és sérelemdíj iránti igények vonatkozásában az eljárás a vasúti társaság
marasztalása nélkül jogerősen befejeződött.”
20. §		
Az R4. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását)
„a) a biztosítási szerződés különös szerződési feltételeket tartalmazó része közjegyző által hitelesített másolat
példányban, a biztosítási kötvény és a biztosítási díjjal rendezett időszakról (ideértve a díjhalasztást is) a biztosító
által kiállított igazolás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat példánya, vagy”
(tanúsítja.)
21. §		
Az R4. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:
a) a szerződés azonosítóját (szerződésszám, kötvényszám),
b) a biztosító nevét, székhelyét és elérhetőségeit,
c) a szerződő biztosított teljes nevét, székhelyét és elérhetőségeit,
d) a kockázatviselés kezdetét és a biztosítási időszakot,
e) a biztosítási eseményt,
f ) a vállalt kockázatot, annak mértékét és területi hatályát,
g) az önrész formáját és mértékét,
h) a mentesüléseket, kizárásokat és záradékokat,
i) a kárrendezés, valamint a kártérítés és a sérelemdíj kifizetésének módját,
j) a szerződés keltét,
k) a kötvényfeltételeket,
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l) a biztosított vasúti tevékenység megnevezését, valamint
m) a rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a biztosítási kötvény e rendelet előírásainak mindenben megfelel.”
22. §		
Az R4. 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor működési engedéllyel, illetve tudomásul vett bejelentéssel rendelkező
vasúti társaságok a Módr. hatálybalépésétől számított 120 napon belül igazolják, hogy a Módr. szerinti kárfedezeti
képességgel rendelkeznek. Azon vasúti társaságok esetében, amelyek e kötelezettségüknek nem tesznek eleget,
a vasúti igazgatási szerv a működési engedélyt, illetve – a bejelentéssel rendelkező vasúti társaságok esetén
– a tevékenység folytatását felfüggeszti. Ha a vasúti társaság kizárólag a kárfedezeti képesség Módr. szerinti
igazolásához szükséges dokumentumokat nyújtja be a vasúti igazgatási szerv részére, a vasúti igazgatási szerv
eljárása díjmentes.”
23. §		
Az R4.
a)
1. melléklete helyébe a 8. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 9. melléklet
lép.
24. §		
Az R4.
a)
1. §-ában az „az országos, – a turistavasút kivételével – a térségi, az elővárosi, valamint a helyi vasúti
személyszállítási” szövegrész helyébe az „az országos, a térségi, az elővárosi, a városi, a helyi, a kisvasúti,
valamint a múzeumvasúti vasúti személyszállítási” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés b) pontjában a „felelősségbiztosítás” szövegrész helyébe a „felelősségbiztosítási szerződés”
szöveg,
c)
6. § (1) bekezdés b) pontjában a „vonatkozó működési engedély esetében a működési engedélyben”
szövegrész helyébe a „vonatkozó működési engedély vagy bejelentés esetében a működési engedélyben
vagy a tudomásul vett bejelentésben” szöveg,
d)
7. § (2) bekezdésében az „A vasúti társaság” szövegrész helyébe az „A működési engedéllyel rendelkező vasúti
társaság” szöveg
lép.

5. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.)
a)
1. melléklet 2.1. pontjában a „Vasúti pálya, kivéve a 2.2. pontban foglaltakat” szövegrész helyébe a „Vasúti
pálya” szöveg,
b)
2. melléklet 2.1. pontjában a „Vasúti pálya, kivéve kötélpálya, függőpálya, sikló, sífelvonó” szövegrész helyébe
a „Vasúti pálya” szöveg,
c)
3. melléklet 2.1. pontjában a „Vasúti pálya, kivéve a 2.2. pontban foglaltakat” szövegrész helyébe a „Vasúti
pálya” szöveg
lép.
26. §		
Hatályát veszti az R5.
a)
1. melléklet 2.2. pontja,
b)
2. melléklet 2.2. pontja,
c)
3. melléklet 2.2. pontja.
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6. A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes
szabályairól szóló 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló
277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti bejelentés elmulasztása esetén a bírság összege 50 000 forint.”
28. §		
Az R6. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § Ez a rendelet
a) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv
és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról
és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 32. cikkének,
b) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló,
2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének
való megfelelést szolgálja.”
29. §		
Az R6. 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
30. §		
Az R6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
lép.

2. § (1) bekezdésében és (5) bekezdésében a „Vktv.” szövegrész helyébe a „Vtv.” szöveg,
1. melléklet I. 2. sorában a „méterenként” szövegrész helyébe a „vágány folyóméterenként” szöveg,
1. melléklet I. 3. sorában az „oszloponként” szövegrész helyébe a „pálya-kilométerenként” szöveg,
1. melléklet I. 20. sorában a „sífelvonó” szövegrész helyébe a „sífelvonó, függőpálya vagy kötélpálya” szöveg,
1. melléklet II. 19. sorában az „illetőleg vonatbefolyásoló” szövegrész helyébe a „vagy vonatbefolyásoló”
szöveg,
1. melléklet II. 35. sorában a „Munkavállaló: 500 000” szövegrész helyébe a „Munkavállaló: 50 000” szöveg

31. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
32. §		
E rendelet
a)
1. alcíme az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikkének és
b)
6. alcíme
ba)
a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK
tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra
használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv
módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
32. cikkének, valamint
bb)
a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők
minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
30. cikkének
való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Vasúti társaságokra irányadó fedezeti összeghatárok
1. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása országos és elővárosi vasúti személyszállítási
működési engedély esetén

	
  

	
  

de legalább 100 millió forint,
ahol az
S = Az EGT-államok területén vagy az adott elővárosi vasúti pályahálózaton, az általános és a környezetszennyezés
felelősség körében a tárgyévet követő évben az utasoknak és a harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott
károk és bekövetkezett személyi károk fedezeti összeghatára,
s = Az EGT-államok területén vagy az adott elővárosi vasúti pályahálózaton megvalósuló, a tárgyévet követő évre
tervezett összes utaskilométer.
2. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása országos és elővárosi vasúti árutovábbítási
működési engedély esetén
	
  
	
  
A = A1 + A2
de legalább 50 millió forint,
ahol az
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

A = Az EGT-államok területén vagy az adott elővárosi vasúti pályahálózaton az általános és a környezetszennyezés
felelősség körében a tárgyévet követő évben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és
bekövetkezett személyi károk fedezeti összeghatára,
	
   vagy az adott elővárosi vasúti pályahálózaton az általános és a környezetszennyezés
A1 = Az EGT-államok területén
	
  
felelősség körében a tárgyévet követő évben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és
bekövetkezett személyi károk fedezeti összeghatára veszélyes áru továbbítása esetén,
a1 = A tárgyévet követő évben az EGT-államok területén
vagy az adott elővárosi vasúti pályahálózaton várhatóan
	
  
	
  
megvalósuló veszélyes áru továbbítás összes árutonna-kilométer teljesítménye,
A2 = Az EGT-államok területén vagy az adott elővárosi vasúti pályahálózaton az általános és a környezetszennyezés
felelősség körében a tárgyévet követő évben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és
bekövetkezett személyi károk fedezeti összeghatára nem veszélyes áru továbbítása esetén,
a2 = A tárgyévet követő évben 	
  az EGT-államok területén vagy az adott elővárosi vasúti pályahálózaton várhatóan
	
  
megvalósuló nem veszélyes áru továbbítás összes árutonna-kilométer teljesítménye.
3. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása vontatási szolgáltatás nyújtására jogosító országos
és elővárosi működési engedély esetén
V = v × 1 000 000 forint
	
  
	
  de legalább 100 millió forint,
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ahol a
V = Az EGT-államok területén vagy az adott elővárosi vasúti pályahálózaton, az általános és a környezetszennyezés
felelősség körében a tárgyévet követő évben a harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és
bekövetkezett személyi károk fedezeti összeghatára,
v = Az EGT-államok területén vagy az adott elővárosi vasúti pályahálózaton, a tárgyévet követő évben várhatóan
dolgozó vontató járművek száma.
4. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása országos és elővárosi vasúti pályahálózat
működtetésére vonatkozó bejelentés esetén
P = P1 + P2
de legalább 200 millió forint,
	
  
	
  ahol a
	
  

	
  

	
  

P = Az adott országos vagy
elővárosi vasúti pályahálózaton az általános és a környezetszennyezés felelősség
	
  
körében a tárgyévet követő évben a harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és bekövetkezett
személyi károk fedezeti összeghatára,
P1 = Az adott országos vagy elővárosi vasúti pályahálózaton az általános és a környezetszennyezés felelősség
	
  
	
  körében a tárgyévet követő évben a harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és bekövetkezett
személyi károk fedezeti összeghatára a teljes nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat építési hosszára számítva,
p1 = A vasúti társaság által működtetett teljes nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat építési hossza kilométerben
a tárgyévet követő évben,
P2 = Az adott országos vagy
elővárosi vasúti pályahálózaton az általános és a környezetszennyezés felelősség
	
   	
  
	
  	
  körében a tárgyévet követő évben a harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és bekövetkezett
	
  
személyi károk fedezeti összeghatára
a teljes nyílt hozzáférés alól mentesített vasúti pályahálózat építési hosszára
	
  
számítva,
p2 = A vasúti társaság által működtetett teljes nyílt hozzáféréstől mentesített vasúti pályahálózat építési hossza
kilométerben a tárgyévet követő évben.
5. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása térségi vasúti személyszállításra vonatkozó
működési engedély, valamint a kisvasút vagy múzeumvasút vasúti személyszállítási tevékenysége esetén, illetve
a kizárólag iparvágányon vagy a saját célú vasúti pályahálózaton végzett vasúti személyközlekedtetési tevékenység
esetén
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

de legalább 10 millió forint,
ahol az
ST = Az iparvágányon, a térségi, kisvasúti, múzeumvasúti vagy a saját célú vasúti pályahálózaton az általános és
	
  
	
  a környezetszennyezés felelősség körében a tárgyévet követő évben az utasoknak és harmadik személyeknek vasúti
	
  
	
  balesetben okozott károk és bekövetkezett személyi károk fedezeti összeghatára,
st = A tárgyévet követő évben tervezett összes utaskilométer teljesítmény.
6. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása helyi és városi vasúti személyszállításra vonatkozó
működési engedély esetén
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de legalább 50 millió forint,
ahol az
SH = A helyi vagy városi vasúti pályahálózaton az általános és a környezetszennyezés felelősség körében a tárgyévet
követő évben az utasoknak és harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és bekövetkezett személyi
károk fedezeti összeghatára,
sh = A tárgyévet követő évben tervezett összes férőhely-kilométer teljesítmény.
7. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása térségi, helyi és városi árutovábbításra vonatkozó
működési engedély, valamint a kisvasút vagy múzeumvasút vasúti árutovábbítási tevékenysége esetén, illetve
a kizárólag iparvágányon vagy a saját célú vasúti pályahálózaton végzett vasúti áruszállítási tevékenység esetén

	
  
	
  
	
   legalább 20 millió forint,
de

ahol az
AT = Az iparvágányon, a térségi, helyi, városi, kisvasúti, múzeumvasúti vagy a saját célú vasúti pályahálózat területén
az általános és a környezetszennyezés felelősség körében a tárgyévet követő évben harmadik személyeknek vasúti
balesetben okozott károk és bekövetkezett személyi károk fedezeti összeghatára,
at = A tárgyévet követő évben tervezett összes árutonna-kilométer teljesítmény.
8. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása vontatási szolgáltatás nyújtására jogosító térségi,
helyi és városi működési engedély, valamint a múzeumvasút vasúti vontatási szolgáltatása esetén, illetve a kizárólag
iparvágányon vagy a saját célú vasúti pályahálózaton végzett vasúti vontatási szolgáltatás esetén,
VT = vt × 200 000 forint
de legalább 10 millió forint,
ahol a
VT = Az iparvágányon, a térségi, a helyi, városi, múzeumvasúti vagy saját célú vasúti pályahálózaton az általános és
a környezetszennyezés felelősség körében a tárgyévet követő évben a harmadik személyeknek vasúti balesetben
okozott károk és bekövetkezett személyi károk fedezeti összeghatára,
vt = Az iparvágányon, a térségi, a helyi, városi, múzeumvasúti vagy saját célú vasúti pályahálózaton a tárgyévet
követő évben várhatóan dolgozó vontató járművek száma.
9. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása térségi vasúti pályahálózat működtetése, valamint
a kisvasút, a múzeumvasút vasúti pályahálózat-működtetési tevékenysége esetén, illetve az iparvágány vagy a saját
célú vasúti pályahálózat működtetése esetén
PT = pt × 100 000 forint
de legalább 5 millió forint,
ahol a
PT = Az iparvágányon, a térségi, kisvasúti, múzeumvasúti vagy saját célú vasúti pályahálózaton az általános és
a környezetszennyezés felelősség körében a tárgyévet követő évben a harmadik személyeknek vasúti balesetben
okozott károk és bekövetkezett személyi károk fedezeti összeghatára,
pt = A vasúti társaság által működtetett vasúti pályahálózat építési hossza kilométerben a tárgyévet követő évben.
10. Az általános vasúti balesetek fedezeti összeghatárának számítása helyi vagy városi vasúti pályahálózat
működtetésére vonatkozó bejelentés esetén
PH = PH1 + PH2
de legalább 50 millió forint,
ahol a
PH1= ph1 × 2 000 000 forint
PH2 = ph2 × 500 000 forint
PH = A helyi vagy városi vasúti pályahálózaton az általános és a környezetszennyezés felelősség körében a tárgyévet
követő évben a harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és bekövetkezett személyi károk fedezeti
összeghatára,
PH1 = A helyi vagy városi vasúti pályahálózaton az általános és a környezetszennyezés felelősség körében
a tárgyévet követő évben a harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és bekövetkezett személyi
károk fedezeti összeghatára a villamos vontatásra alkalmas vasúti pályahálózat építési hosszára számítva,
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ph1 = A helyi vagy városi vasúti pályahálózaton a villamos vontatásra alkalmas vasúti pályahálózat építési hossza,
PH2 = A helyi vagy városi vasúti pályahálózaton az általános és a környezetszennyezés felelősség körében
a tárgyévet követő évben a harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és bekövetkezett személyi
károk fedezeti összeghatára a villamos vontatásra nem alkalmas vasúti pályahálózat építési hosszára számítva,
ph2 = A helyi vagy városi vasúti pályahálózaton a villamos vontatásra nem alkalmas vasúti pályahálózat építési
hosszára számítva.
11. A katasztrófa-balesetek fedezeti összeghatárának számítása
PML = PML1 + PML2
ahol a
PML = Az a lehetséges legnagyobb személyi sérüléssel járó és dologi kár (forint), ami a tevékenység következtében
maximumként bekövetkezhet, függetlenül a vasúti baleset bekövetkezésének valószínűségétől,
PML1 = Az a lehetséges legnagyobb személyi sérüléssel járó kár (forint), ami a tevékenység következtében
maximumként bekövetkezhet. A személyi sérüléssel járó kár meghatározásához személyenként legalább 30 millió
forint kárral, országos és elővárosi működési engedély kérelem, illetve bejelentés esetén 50 fő, helyi, városi
működési engedély kérelem, illetve bejelentés esetén legalább 10 fő, térségi, kisvasúti, múzeumvasúti, iparvágányi
és saját célú működési engedély, illetve bejelentés esetén legalább 1 fő károsulttal kell számolni,
PML2 = Az a lehetséges legnagyobb dologi kár (forint), ami a tevékenység következtében maximumként
bekövetkezhet. A dologi kár meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a vasúti baleset folytán megsérülhetnek
különféle épületek, építmények (pl. híd, vasúti pálya és tartozékai, lakóházak, alagút, földcsere stb.).
A katasztrófa-balesetek fedezeti összeghatárának igazolásakor csak az általános vasúti balesetek fedezeti
összeghatára fedezettel igazolt része feletti részt kell igazolni.”

2. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap
Országos, elővárosi, helyi, városi, térségi személyszállítási működési engedélyhez a kizárólag
az iparvágányon vagy saját célú pályahálózaton végzett személyközlekedtetéshez, valamint
a kisvasúton, múzeumvasúton végzett személyszállításhoz
A.		Személyszállítási vagy személyközlekedtetési tevékenység minőségben harmadik személynek okozott vasúti
baleseti károk és bekövetkezett személyi károk
1. Személyszállítási vagy személyközlekedtetési tevékenység minőségben harmadik személyeknek okozott vasúti
baleseti károk és bekövetkezett személyi károk évenként.
Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását vagy a bejelentés megtételét megelőző három év tekintetében
kell megadni személysérülés és dologi kárra történő bontásban, valamint összesítve is. Az adatokat ezer forintban
kell megadni.
A személysérülés, a dologi kár, valamint ezek összege tekintetében meg kell adni továbbá a vasúti társaság általános
felelősségét érintő károk mértékét (beleértve a környezetszennyezési felelősségi károkat is) külön-külön mind
a három év tekintetében, illetve a három év összesítésében. Az előbbiekből az alvállalkozó által okozott károkat
és bekövetkezett személyi károkat külön is be kell mutatni ugyanilyen bontásban. Az adatokat ezer forintban kell
megadni.
2. Személyszállítási vagy személyközlekedtetési tevékenység minőségben harmadik személynek okozott átlagos és
legnagyobb vasúti baleseti kár és személyi kár értékei az elmúlt három évben.
Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását vagy a bejelentés megtételét megelőző három év tekintetében
kell megadni vonatok száma (db), vonatkilométer (ezer vkm), harmadik személynek okozott kár és személyi kár (db),
szállított utasok száma (fő), összes utaskm (ezer utaskm), összes férőhely-km (ezer fhkm), harmadik személynek
okozott átlag kár és személyi kár (forint), harmadik személynek okozott legnagyobb kár és személyi kár (forint),
harmadik személynek kifizetett éves összes kár és személyi kár (forint) bontásban.
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B.		 Személyszállítási vagy személyközlekedtetési tevékenység adatai a tárgyévre és a következő évre vonatkoztatva
Az adatokat a tárgyév és a következő év tekintetében kell megadni a várható vonatok száma (db), a várható vonat
kilométer (ezer vkm), a várható szállított utasok száma (fő), a várható összes utaskm (ezer utaskm), a várható
összes férőhely-km (ezer fhkm), a várható harmadik személynek okozható kár és személyi kár (db), a harmadik
személyeknek várható összes éves kifizetés (Ft), valamint a harmadik személyeknek okozott várható átlagos kár és
személyi kár (Ft) bontásban.
C.		 Lehetséges legnagyobb kár és személyi kár becslése
Harmadik személynek okozott vasúti baleseti katasztrófa (tömegbaleset) következtében egy káresetből várható
legnagyobb kár és személyi kár.
Az adatokat személysérülés és dologi kárra történő bontásban, valamint összesítve kell megadni. Az adatokat
forintban kell megadni.”

3. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap
Országos, elővárosi, térségi, helyi és városi árutovábbítási engedélyhez, valamint a kizárólag
az iparvágányon, saját célú pályahálózaton végzett áruszállításhoz vagy kisvasúton és
múzeumvasúton végzett áruszállításhoz, illetve árufuvarozáshoz
A.		 Árutovábbítási tevékenység minőségben harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti károk és személyi károk
1. Árutovábbítási tevékenység minőségben harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti károk és személyi károk
évenként.
Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását vagy a bejelentés megtételét megelőző három év tekintetében
kell megadni személysérülés és dologi kárra történő bontásban, valamint összesítve is. Az adatokat ezer forintban
kell megadni.
A személysérülés, a dologi kár, valamint ezek összege tekintetében meg kell adni továbbá a vasúti társaság általános
felelősségét érintő károk mértékét (beleértve a környezetszennyezési felelősségi károkat és személyi károkat is)
külön-külön mind a három év tekintetében, illetve a három év összesítésében. Az előbbiekből az alvállalkozó által
okozott károkat és személyi károkat külön is be kell mutatni ugyanilyen bontásban. Az adatokat ezer forintban kell
megadni.
2. Árutovábbítási tevékenység minőségben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott átlagos és legnagyobb
kár, valamint személyi kár értékei az elmúlt három évben.
Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását vagy a bejelentés megtételét megelőző három év tekintetében
kell megadni vonatok száma (db), vonatkilométer (ezer vkm), harmadik személynek okozott kár és személyi kár
(db), összes árutonna-km (ezer átkm), harmadik személynek okozott átlag kár és személyi kár (forint), harmadik
személynek okozott legnagyobb kár és személyi kár (forint), harmadik személynek kifizetett éves összes kár és
személyi kár (forint) bontásban.
B.		 Árutovábbítási tevékenység adatai a tárgyévre és a következő évre vonatkoztatva
Az adatokat a tárgyév és a következő év tekintetében kell megadni a várható vonatok száma (db), a várható
vonatkilométer (ezer vkm), a várható összes árutonnakm (ezer átkm), a várható harmadik személynek okozható
kár és személyi kár (db), a harmadik személyeknek várható összes éves kifizetés (forint), valamint a harmadik
személyeknek okozott várható átlagos kár és személyes kár (forint) bontásban.
A tárgyévi és a következő évi szállítandó áru veszélyesség szerinti megoszlása árutonna-kilométer alapján
Az adatokat a tárgyév és a következő év tekintetében veszélyes, illetve nem veszélyes áru bontásban, valamint
összesítve kell megadni. Az adatokat árutonna-kilométerben és %-os formában is meg kell adni, úgy, hogy
a veszélyes és nem veszélyes áru összegeként kapott összes szállítandó áru 100%-ot tegyen ki.
C.		 Lehetséges legnagyobb kár és személyi kár becslése
Harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti katasztrófa (tömegbaleset) következtében egy káresetből várható
legnagyobb kár és személyi kár.
Az adatokat személysérülés és dologi kárra történő bontásban, valamint összesítve kell megadni. Az adatokat
forintban kell megadni.”
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4. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap
Vontatási szolgáltatás nyújtására jogosító országos, elővárosi, térségi, helyi és városi működési
engedélyhez, valamint kizárólag az iparvágányon, saját célú pályahálózaton és múzeumvasúton
végzett vontatáshoz
A.		 Vontatási tevékenység minőségben harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti károk és bekövetkezett személyi
károk
1. Vontatási tevékenység minőségben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és személyi károk
évenként.
Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását, illetve a bejelentés megtételét megelőző három év
tekintetében kell megadni személysérülés és dologi kárra történő bontásban, valamint összesítve is. Az adatokat
ezer forintban kell megadni.
A személysérülés, a dologi kár, valamint ezek összege tekintetében meg kell adni továbbá a vasúti társaság általános
felelősségét érintő károk mértékét (beleértve a környezetszennyezési felelősségi károkat és személyi károkat is)
külön-külön mind a három év tekintetében, illetve a három év összesítésében. Az előbbiekből az alvállalkozó által
okozott károkat és személyi károkat külön is be kell mutatni ugyanilyen bontásban. Az adatokat ezer forintban kell
megadni.
2. Vontatási tevékenység minőségben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott átlagos és legnagyobb kár és
személyi kár értékei az elmúlt három évben.
Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását, illetve a bejelentés megtételét megelőző három év
tekintetében kell megadni vonatok száma (db), vonatkilométer (ezer vkm), harmadik személynek okozott kár
és személyi kár (db), mozdonyok száma (db), harmadik személynek okozott átlagos kár és személyi kár (forint),
harmadik személynek okozott legnagyobb kár és személyi kár (forint), harmadik személynek kifizetett éves összes
kár és személyi kár (forint) bontásban.
B.		 Vontatási tevékenység adatai a tárgyévre és a következő évre vonatkoztatva
Mozdonyok várható száma: A mozdonyok várható számát (db) a tárgyév és a következő év tekintetében kell
megadni.
C.		 Lehetséges legnagyobb kár és személyi kár becslése
Harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti katasztrófa (tömegbaleset) következtében egy káresetből várható
legnagyobb kár és személyi kár a mai viszonyokra vetítve.
Az adatokat személysérülés és dologi kárra történő bontásban, valamint összesítve kell megadni. Az adatokat ezer
forintban kell megadni.”

5. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap
Pályahálózat működtetéshez
A.		Pályahálózat-működtetői minőségben harmadik személynek okozott vasúti baleseti károk és bekövetkezett
személyi károk
1. Pályahálózat-működtetői minőségben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk és személyi károk
évenként.
Az adatokat a bejelentés megtételét megelőző három év tekintetében kell megadni személysérülés és dologi kárra
történő bontásban, valamint összesítve is. Az adatokat ezer forintban kell megadni.
A személysérülés, a dologi kár, valamint ezek összege tekintetében meg kell adni továbbá a vasúti társaság általános
felelősségét érintő károk mértékét (beleértve a környezetszennyezési felelősségi károkat és személyi károkat is)
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külön-külön mind a három év tekintetében, illetve a három év összesítésében. Az előbbiekből az alvállalkozó által
okozott károkat és személyi károkat külön is be kell mutatni ugyanilyen bontásban. Az adatokat ezer forintban kell
megadni.
2. Pályahálózat-működtetői minőségben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott átlagos és legnagyobb
kár, valamint személyi kár értéke az elmúlt három évben.
Az adatokat a bejelentés megtételét megelőző három év tekintetében kell megadni harmadik személynek okozott
kár és személyi kár (db), harmadik személynek okozott átlagos kár és személyi kár (forint), harmadik személynek
okozott legnagyobb kár és személyi kár (forint), valamint harmadik személynek kifizetett éves összes kár és személyi
kár (forint) bontásban.
B.		 Pályahálózat-működtetői tevékenység adatai a tárgyévre és a következő évre vonatkoztatva
Az adatokat a tárgyév és a következő év tekintetében kell megadni a vasúti pályahálózat építési hossza (km), a nyílt
hozzáférésű vasúti pályahálózat hossza (km), az országos törzshálózatba tartozó vasúti pályahálózat hossza (km),
az útátjárók száma (db), állomások és megállóhelyek száma (db), a villamos vontatásra alkalmas pálya építési hossza
(km), metró és földalatti vasúti pálya építési hossza (km), valamint a vasúti hidak száma (db) bontásban. Az útátjárók
és a vasúti hidak számát helyi és városi pályahálózat-működtetési tevékenység esetén nem kell megadni.
Meg kell adni továbbá a tárgyév és a következő év tekintetében a várható harmadik személynek okozható kár és
személyi kár darabszámát (db), a harmadik személynek várható összes éves kifizetést (forint), valamint a harmadik
személynek várhatóan okozott kár és személyi kár átlagos összegét (forint).
C.		 Lehetséges legnagyobb kár és személyi kár becslése
Harmadik személynek okozott vasúti baleseti katasztrófa (tömegbaleset) következtében egy káresetből várható
legnagyobb kár és személyi kár a mai viszonyokra vetítve.
Az adatokat személysérülés és dologi kárra történő bontásban, valamint összesítve kell megadni. Az adatokat
forintban kell megadni.”

6. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez

Egészségi alkalmasságot kizáró, korlátozó állapotok, fogyatékosságok és betegségek előzetes
egészségi alkalmassági vizsgálatok során (BNO X.)
Abban az esetben tekintendő alkalmasságot kizáró vagy korlátozó oknak az e mellékletben szereplő állapot, fogyatékosság
vagy betegség, ha annak stádiuma közvetett vagy közvetlen következményeként a vizsgált személy munkavégzése a vasúti
közlekedés biztonságát, saját életét vagy testi épségét veszélyezteti.
(1) Rosszindulatú daganatok
a)
bármely rosszindulatú daganat (C0000-C9700)
(2) Vér- és vérképzőrendszeri betegségek
a)
kóros vérzékenység; alvadási zavarok (D6600-D6890)
b)
primer anemiák és a vörösvértestképzés zavarai (D5000-D6490)
(3) Endokrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségek
a)
a belső elválasztású mirigyrendszernek az adott munkakör ellátását akadályozó betegségei (E0000-E0090;
E0500-E0590; E1600-E1690; E2000-E2150; E2200-E2790; E3430-E3510; E3490)
b)
anyagcsere- és rendszerbetegségek (E4100; E7000-E9000)
c)
cukorbetegség (E1000-E1400)
d)
munkakör ellátását akadályozó allergiás eredetű kórképek (J4500; J4580; J4590; L2300-L2390; L5000-L5090)
e)
testtömegindex (BMI) >35 és <17 (E4000-E6800)
(4) Mentális és viselkedészavarok
a)
pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F1000-F1990)
b)
psychopathia vagy elmebetegség minden formája (F2000-F3190; F3400-F3900; F4210-F4290; F4400-F4590;
F6000-F6390; F6800-F6900)
c)
szorongás (F4000-F4190)
d)
Depresszió (F3220-F3390)
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(5)

(6)

(7)

(8)
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e)
Skizofrénia és paranoid pszichózis (F2000-F2690)
f)
szellemi fogyatékosság (F7000-F7900)
Az idegrendszer betegségei
a)
a központi és perifériás idegrendszer idült gyulladásai (G0000-G0900; G6100-G6290; G6400)
b)
daganatai, elfajulása (C7000-C7290; D4200-D4390; G1000-G3790; G7000-G7370)
c)
a központi és perifériás idegrendszer maradványtünetekkel járó, sérülés utáni állapota (G8000-G9980;
I6000-I6980; S0200-S0990; G4500-G4680; G4740)
d)
Narkolepsia (G4740)
e)
Ovstruktiv alvási apnoe (OSA) (G4730)
f)
Syncope (R55H0)
g)
Myasthenia gravis (G4700)
h)
Alzheimer kór (F0000-F0020)
i)
Demencia (F0100-F03H0)
j)
eszméletvesztéssel járó kórképek (G4000-G4190)
k)
TIA (G4500-G4590)
l)
Stroke (G4630; I6300-I6690)
m)
Parkinson kór (G20H0-G2190)
n)
Meinere betegség (H8100-H8320)
o)
Sclerosis multiplex (G35H0-G3790)
A szem és függelékeinek betegségei
a)
a retina és látóideg idült gyulladása és elfajulása (H3000-H3680)
b)
cataracta (H2500-H2880)
c)
látászavarok (farkasvakság, kettőslátás, színlátászavar – H5310-H5330; H5350-H5390)
d)
glaucoma (H4010-H4090)
e)
lagophthalmus (Q1000)
f)
nystagmus (H5500)
g)
tompalátás (H5300)
h)
astigmia, anisometriopia, ha annak mértéke meghaladja a 2,0 dioptriát
i)
beszűkült látótér (H5340)
A fül és csecsnyúlvány betegségei
a)
a közép- és belsőfül idült gyulladásos betegségei (H6520-H6690; H7010-H7290; H7310-H7580; H8300-H8310)
b)
vestibuláris funkciózavarok (H8110-H8390)
c)
a beszéd, illetve hangképzés jelentős zavara (J3700-J3890)
d)
halláscsökkenés (H9000-H9190)
A keringési rendszer betegségei
a)
cardiorespiratoricus elégtelenséggel járó kórképek [szív és tüdő transzplantáció] (I3400-I3790; I4200-I4990;
I5000-I5090)
b)
koszorúér betegségek [tüneteket okozó koszorúér betegség] (I2000-I2380) rheumás carditis utáni állapot
[reumás eredetű billentyűbetegségek] (I0000-I0990)
c)
ingerképzési, ingervezetési vagy repolarizációs zavar [komplett jobb- vagy balszárblokk; széles és/vagy
keskeny QRS komplexusokkal járó tachycardia, endocardiális pacemaker, tartós vagy időnként jelentkező,
klinikai tünetekkel járó szupraventrikuláris tachycardia, sinoatrialis diszfunkció, anamnézisben szereplő
malignus vasovagalis syncope] (I4400-I4990) pitvarfibrilláció tartósan >100 feletti frekvenciával, Pacemaker
beültetés;
d)
egyéb eredetű következményes szívizom bántalom [a bal kamra ischaemiás károsodása (EF<50%;
MET<7); koszorúér-műtét, angioplastica, illetve koszorúér stenting utáni állapot; a szívburok vagy
az endokardium minden betegsége] (I5100-I5280)
e)
nem kezelt, vagy nem kellően kezelt magas vérnyomás betegség, másodlagos szervi károsodásokkal
(I10H0-I1590)
f)
postthromboticus syndroma, kiújuló thrombophlebitisek [szisztémás alvadásgátló kezelés] (I8000-I8090;
I8210; I8290; I8700-I8790; Z9210)
g)
perifériás verőerek szűkülete [a mellkasi vagy hasi aorta aneurisma] (I7000-I7790)
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h)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

szív- és a nagyerek szájadékának szűkülete vagy elégtelensége [szívbillentyű átültetés vagy plasztika utáni
állapot; a szív veleszületett rendellenessége – műtét előtt vagy után; bármilyen klinikai tüneteket okozó
szívbillentyűhiba; mitralis prolapsus syndroma] (I3400-I3790)
A légzőrendszer betegségei
a)
idült légzőszervi betegségek jelentős légzésfunkciós károsodással [COPD, asthma bronchiale] (J4200-J6400)
b)
sarcoidosis (D8600-D8690)
c)
spontán ptx utáni állapot, 1/2 éven belül (J9300-J9390)
d)
egyik oldali tüdő eltávolítása [nagy mellkasi műtétek után 3 hónapig]
Az emésztőrendszer betegségei
a)
a tápcsatorna idült betegségei [visszatérő dyspepsiás panaszok, pankreatitissel; krónikus bélgyulladások
– M.Crohn, diverticulitis, colitis ulcerosa] (K2000-K3190; K5000-K5290; K8600-K8690)
b)
máj, epehólyag betegségek (K7000-K8190)
c)
az emésztőszerven végzett műtétek utáni állapot 3 hónapig
d)
sérv [olyan nagyságú, mely a cselekvőképesség beszűkülésének veszélyével járhat] (K4000-K4690)
A bőr- és bőralatti szövetek betegségei, a kültakaró olyan idült betegsége, amely a munkakör ellátását akadályozza
a)
collagenosisok (L9300; L9490)
b)
vasculitisek (L9500-L9700)
c)
psoriasis (L4000-L4190)
d)
bőrgyulladás, ekcéma, uricaria (L2300-L2390; L5000-L5090)
A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei
a)
a csontrendszer, ízületek, izmok, inak idült gyulladásos, degeneratív funkciózavarral járó betegségei
(M8000-M9490; M0000-M1990; M6000-M6380; M6500-M7990)
b)
a gerincoszlop mozgáskorlátozást okozó ferdülése, törése (M4000-M5490; M9610-M9690)
Az urogenitális rendszer betegségei
a)
kimutatott vesekövesség (N2000-N2300)
b)
a here, mellékhere és dülmirigy idült gyulladásai (N4100-N5180)
c)
a méh és függelékei idült gyulladásai (N7000-N7780)
d)
súlyos, gyógyszeres kezelésre nem reagáló menstruációs panaszok (N9400-N9490)
e)
kiterjedt nőgyógyászati műtét után 3 hónapig
f)
a vese és húgyivarszervek idült gyulladásai, funkciózavart okozó szűkületei, tágulatai (N1110-N1900;
N2500-N2980)
g)
nephrosis (N0300-N0500; N0700-N0800)
h)
húgyúti szervek kiterjedt műtéte után vagy azok részleges – teljes – csonkolása, áthelyezése után 3 hónapig
(veseátültetés után 12 hónapig)
Veleszületett rendellenességek, deformitások
a)
a munkavégzéshez nélkülözhetetlen végtagok vagy azok egyes részeinek hiánya vagy hiányos
használhatósága
b)
fejlődési rendellenesség, amely az adott munkakör ellátását akadályozza
Máshová nem osztályozott panaszok, tünetek
a)
az utazóközönséggel kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatottaknál, a ruházat által szabadon hagyott
testrészeken látható bőrbetegség nyomai, seb, elváltozás
b)
a megérthetőséget zavaró beszédhiba
c)
sérülés utáni – a munkakör ellátását akadályozó funkciózavart okozó – csont, ízületi, ín- és izom elváltozások
Fertőző betegségek (B2000-B2400; B1500-B1990; A5100-A5390; D8000-D8990)”
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7. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez
A)		 Előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnál megkívánt érzékszervi alkalmassági követelmények
I. munkaköri csoport esetében
1. Látási követelmények:
a)
Látásélesség 1,8 (minimum = 1,0 – gyengébbik szemen = 0,8);
b)
biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés);
c)
ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;
d)
szemlencse-beültetés után alkalmassági vizsgálat évente szemész szakorvosi ellenőrzés;
2. Hallási követelmények:
a)
ép dobhártya, a súgott beszéd megértése 5 m-ről;
b)
a légvezetéses küszöbérték átlaga (250–2000 Hz között) max. 20 dB
II. munkaköri csoport esetében
1. Látási követelmények:
a)
Látásélesség 1,7 (minimum = 1,0 – gyengébbik szemen = 0,7);
b)
szemüveg: +3,0 D-ig, –5,0 D-ig terjedő szférikus és/vagy cylindrikus üveg;
c)
kontaktlencse használata szemész véleményezésével engedélyezett;
d)
biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés);
e)
ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;
f)
szemlencse-beültetés után alkalmassági vizsgálat évente szemész szakorvosi ellenőrzés;
2. Hallási követelmények:
a)
ép dobhártya, a súgott beszéd megértése 5 m-ről;
b)
a légvezetéses küszöbérték átlaga (250–2000 Hz között) max. 20 dB
III. munkaköri csoport esetében
1. Látási követelmények:
a)
Látásélesség 1,3 (minimum = 0,8 – gyengébbik szemen = 0,5);
b)
szemüveg: +4,0 D-ig, –7,0 D-ig terjedő szférikus és/vagy cylindrikus üveg;
c)
kontaktlencse használata szemész véleményezésével engedélyezett;
d)
biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés);
e)
ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;
f)
szemlencse-beültetés után alkalmassági vizsgálat évente szemész szakorvosi ellenőrzés;
2. Hallási követelmények:
a)
ép dobhártya, a súgott beszéd megértése 5 m-ről;
b)
a légvezetéses küszöbérték átlaga (250–2000 Hz között) max. 20 dB
B)		 Időszakos és soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával megkívánt érzékszervi egészségi alkalmassági
követelmények
I. munkaköri csoport esetében
1. Látási követelmények:
a)
Látásélesség 1,2 (minimum = 0,7 – gyengébbik szemen = 0,5);
b)
biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés);
c)
ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;
d)
szemlencse-beültetés, keratotomia után évente alkalmassági vizsgálat, szemész szakorvosi ellenőrzéssel;
2. Hallási követelmények:
a)
ép dobhártya;
b)
a súgott beszéd megértése 4 m-ről;
c)
a légvezetéses küszöbérték átlaga (250–2000 Hz között) max. 30 dB
II. munkaköri csoport esetében
1. Látási követelmények:
a)
Látásélesség 1,2 (minimum 0,7 – gyengébbik szemen = 0,5);
b)
szemüveg: +4,0 D-ig, –6,0 D-ig terjedő szférikus, és/vagy cylindrikus üveg;
c)
kontaktlencse használata szemész véleményezésével, a foglalkozás-egészségügyi orvos jóváhagyásával
engedélyezett;
d)
biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés);
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e)
ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;
f)
szemlencse-beültetés, keratotomia után évente alkalmassági vizsgálat, szemész szakorvosi ellenőrzéssel;
2. Hallási követelmények:
a)
ép dobhártya, a súgott beszéd megértése 4 m-ről;
b)
a légvezetéses küszöbérték átlaga (250–2000 Hz között) max. 30 dB;
c)
nem lehet krónikus beszédzavar (amennyiben az üzeneteket hangosan és tisztán kell váltani)
III. munkaköri csoport esetében
1. Látási követelmények:
a)
Látásélesség = 1,2 (minimum 0,7 – gyengébbik szemen 0,5);
b)
szemüveg: +5,0 D-ig, –8,0 D-ig terjedő szférikus, és/vagy cylindrikus üveg;
c)
kontaktlencse használata szemész véleményezésével, a foglalkozás-egészségügyi orvos jóváhagyásával
engedélyezett;
d)
biztos színérzés szükséges (anomaloscopos megerősítés);
e)
ép látótér és adaptációs képesség mellett stereoscopos látás;
f)
szemlencse-beültetés, keratotomia után évente alkalmassági vizsgálat, szemész szakorvosi ellenőrzéssel;
2. Hallási követelmények:
a)
ép dobhártya, a súgott beszéd megértése 3 m-ről;
b)
a légvezetéses küszöbérték átlaga (250–2000 Hz között) max. 30 dB-t meghaladja, de nem érheti el a 40 dB-t
az egyik fül szükség esetén hallókészülékkel javítható, amennyiben a környezet zajszintje a 65 dB-t nem haladja
meg”

8. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelethez

Vasúti társaságokra irányadó fedezeti összeghatárok
1. Fedezeti összeghatárok számítása országos vasúti személyszállítási működési engedély esetében
A felelősségi károk éves fedezeti összeghatára országos vasúti személyszállítási működési engedély esetében
O = ol × 1,0 forint,
de legalább évi 80 millió forint,
ahol az
O = az EGT-államok területén, a vasúti pályahálózaton a felelősségi károk fedezeti összeghatára a tárgyévben,
ol = a tárgyévben tervezett utaslétszám.
Egy károsult személyre (utasra) eső fedezeti összeghatár (szublimit): legalább egy kárból egy személy esetén
összesen 1 millió forint.
2. Fedezeti összeghatárok számítása elővárosi vasúti személyszállítási működési engedély esetében
A felelősségi károk éves fedezeti összeghatára elővárosi vasúti személyszállítási működési engedély esetében
E = el × 0,8 forint,
de legalább évi 50 millió forint,
ahol az
E = az adott elővárosi vasúti pályahálózaton a felelősségi károk fedezeti összeghatára a tárgyévben,
el = a tárgyévben tervezett utaslétszám.
Egy károsult személyre (utasra) eső fedezeti összeghatár (szublimit): legalább egy kárból egy személy esetén
összesen 1 millió forint.
3. Fedezeti összeghatárok számítása helyi vagy városi vasúti személyszállítási működési engedély esetében
A károk éves fedezeti összeghatára helyi vagy városi vasúti személyszállítási működési engedély esetében
H = hl × 0,25 forint,
de legalább évi 20 millió forint,
ahol a
H = az adott helyi vagy városi vasúti pályahálózaton a nem vasúti balesetből eredő felelősségi károk fedezeti
összeghatára a tárgyévben,
hl = a tárgyévben tervezett utaslétszám.
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Egy károsult személyre (utasra) eső fedezeti összeghatár (szublimit): legalább egy kárból egy személy esetén
összesen 1 millió forint.
4. Fedezeti összeghatárok számítása térségi vasúti személyszállítási működési engedély, valamint a kisvasúton,
múzeumvasúton végzett személyszállítás, illetve a kizárólag iparvágányon vagy a saját célú vasúti pályahálózaton
végzett vasúti személyközlekedtetési tevékenység esetében
A felelősségi károk éves fedezeti összeghatára térségi vasúti személyszállítási működési engedély, valamint
a kisvasúton, múzeumvasúton végzett személyszállítás, illetve a kizárólag iparvágányon vagy a saját célú vasúti
pályahálózaton végzett vasúti személyközlekedtetési tevékenység esetében
ST = stl × 0,2 forint,
de legalább 5 millió forint, ha a vasúti társaság a tevékenységét 12 hónap (365 nap) időtartamig;
legalább 3 millió forint, ha a vasúti társaság a tevékenységét 8 hónap (240 nap) időtartamig;
legalább 1,5 millió forint, ha a vasúti társaság a tevékenységét 4 hónap (120 nap) időtartamig
folytatja,
ahol az
ST = az adott térségi, kisvasúti vagy múzeumvasúti, saját célú vasúti pályahálózaton, valamint iparvágányon a nem
vasúti balesetből eredő felelősségi károk fedezeti összeghatára a tárgyévben,
stl = a tárgyévben tervezett utaslétszám.
Egy károsult személyre (utasra) eső fedezeti összeghatár (szublimit): legalább egy kárból egy személy esetében
összesen 1 millió forint.”

9. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap
A.		 Az indított személyszállító vonatok és a szállított utasok száma az utolsó három évben
Az adatokat az utolsó három évre kell megadni úgy, hogy az első oszlopban az utolsó három év kerüljön
feltüntetésre soronként. A második oszlopban az adott évre vonatkozóan az indított személyszállító vonatok számát
kell megadni. A harmadik oszlopban az adott évben szállított utasok összlétszámát kell megadni.
B.		 A nem vasúti balesetből származó, utasnak okozott károk száma és összege az utolsó három évben
Az adatokat az utolsó három évre kell megadni úgy, hogy az első oszlopban az utolsó három év kerüljön
feltüntetésre soronként. A második oszlopban az adott évre vonatkozóan a nem vasúti balesetből származó, utasnak
okozott károknak az adott évben előforduló összes számát kell megadni. A harmadik oszlopban a nem vasúti
balesetből származó, utasnak okozott károk tekintetében az adott évben történt kifizetések összegét kell megadni
forintban.
C.		 A késések és vonatkimaradások száma és az ezek miatt kifizetett kártérítések összege az utolsó három évben
Késések:
Az adatokat az utolsó három évre kell megadni úgy, hogy az első oszlopban az utolsó három év kerüljön
feltüntetésre soronként. A második oszlopban az adott évre vonatkozóan a 60–120 percet késett személyszállító
vonatok számát kell megadni. A harmadik oszlopban az adott évre vonatkozóan a 120 percet meghaladóan késett
személyszállító vonatok számát kell megadni.
Vonatkimaradások:
Az adatokat az utolsó három évre kell megadni úgy, hogy az első oszlopban az utolsó három év kerüljön
feltüntetésre soronként. A második oszlopban az adott évre vonatkozóan a kimaradt személyvonatok számát kell
megadni.
Késésekre és vonatkimaradások miatt kifizetett kártérítések:
Az adatokat az utolsó három évre kell megadni úgy, hogy az első oszlopban az utolsó három év kerüljön
feltüntetésre soronként. A második oszlopban az adott évre vonatkozóan a személyvonatok késése és
vonatkimaradás miatt kifizetett kártérítések számát kell megadni. A harmadik oszlopban az adott évre vonatkozóan
a személyvonatok késése és vonatkimaradás miatt kifizetett kártérítések összegét kell megadni forintban.
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D.		 A tárgyévben üzemeltetni tervezett személyszállító vonatok száma és a tervezett utaslétszám
Az adatokat a tárgyévre vonatkozóan kell megadni úgy, hogy az első oszlopban a tárgyév kerüljön feltüntetésre
évszámmal. A második oszlopban a tárgyévben üzemeltetni tervezett személyszállító vonatok számát kell megadni.
A harmadik oszlopban a tárgyévben tervezett utaslétszámot kell megadni.”

10. melléklet a 193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
Az R6. 1. melléklet II. 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
30. A vasúti járműre, a vonatra, a vasúti pályára előírt sebesség túllépése
a járműbe épített sebességmérő-eszköz (sebességregisztrátum) adatainak
figyelmen kívül hagyásával:
a) 10–50%-kal:
b) 51–100% közötti értékkel:
c) 100% fölötti értékkel:
kivéve, ha 50 km/h sebesség alatt történő közlekedés esetén a járműbe
épített sebességmérő (sebességregisztrátum) adatai alapján legfeljebb
5 km/h sebességeltérés történik.

Munkavállaló:
50 000
100 000
200 000

„

A Kormány 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról
A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az országos vasúti mellékvonalakat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A deltavágányokat az 1. melléklet nem tartalmazza. Ha a deltavágány különböző besorolású pályahálózatokat köt
össze, besorolása az alacsonyabb rendű vasúti pályahálózat besorolásával egyezik meg.
(3) E rendelet alkalmazásában deltavágány a két vasúti pályahálózatot a nyílt pályán összekötő vágány, amelyen
a vonatok az egyik vasúti pályahálózatról a másik vasúti pályahálózatra az állomások és megállóhelyek érintése
nélkül térhetnek át.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.)
Korm. rendelet.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
A
1

Országos vasúti mellékvonalak

2

5a Bodajk – Balinka

3

5b Mór – Pusztavám

4

6 (1) Székesfehérvár – Lovasberény

5

7 Széchenyihegy – Hűvösvölgy

6

11a Zirc – Dudar

7

12 (1) Felsőgalla – Tatabánya elágazás

8

13 Környe – Pápa

9

14 Pápa – Csorna

10

18 Szombathely – Kőszeg

11

22 Körmend – Zalalövő

12

23 Zalaegerszeg – Rédics

13

24 Zalabér-Batyk – Zalaszentgrót

14

27 Lepsény – Hajmáskér

15

29 (1) Börgönd – Szabadbattyán

16

35 Kaposvár – Siófok

17

36 Kaposvár – Fonyód

18

37 Balatonmáriafürdő elágazás – Somogyszob

19

38 Nagyatád – Somogyszob

20

39 Központi főmajor – Csiszta-Gyógyfürdő

21

39a Táskai elágazás – Táska

22

39b Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Somogyszentpál

23

47 Godisa – Komló

24

48 Keszőhidegkút-Gyönk – Tamási

25

49 Tamási – Lepsény

26

50 Dombóvár – Bátaszék

27

51 Hidas-Bonyhád – Bonyhád

28

60 Gyékényes – Barcs – Szentlőrinc

29

61 Szentlőrinc – Sellye

30

62 Középrigóc – Villány

31

64 Pécs – Pécsvárad

32

65 (2) Villány – Mohács

33

75 Vác – Balassagyarmat

34

76 Diósjenő – Romhány

35

78 (1) Galgamácsa – Balassagyarmat – Nógrádszakál

36

83 Mátramindszent – Mátranovák-Homokterenye

37

84 Kisterenye – Kál-Kápolna

38

85 Vámosgyörk – Gyöngyös

39

88 Hejőkeresztúr – Mezőcsát

40

95 Rudabánya – Kazincbarcika

41

98 Szerencs – Hidasnémeti

42

102 Kál-Kápolna – Kisújszállás

43

106 Debrecen – Sáránd – Nagykereki

44

107 Sáránd – Létavértes

45

109 Tiszalök – Tocóvölgy

46

111 Mátészalka – Záhony

47

112 Nagykálló – Nyíradony

48

113 (1) Nyíregyháza – Nyírbátor
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49

113 (2) Mátészalka – Zajta

50

114 Kocsord alsó – Csenger

51

116 Nyíregyháza – Vásárosnamény

52

117 Ohat – Pusztakócs – Görögszállás

53

118 Nyíregyháza – Balsai Tisza-part

54

119 Herminatanya – Dombrád

55

121 Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged

56

125 Mezőtúr – Orosháza – Mezőhegyes

57

125a Mezőhegyes – Battonya

58

126 Kisszénás – Kondoros

59

127 (1) Gyoma – Szeghalom

60

127 (2) Vésztő – Körösnagyharsány

61

128 Kötegyán – Vésztő – Püspökladány

62

129 Murony – Békés

63

130 (1) Tiszatenyő – Szentes – Hódmezővásárhelyi Népkert elágazás

64

130 (2) Hódmezővásárhely – Makó

65

145 Szolnok – Kecskemét

66

146 Kiskunfélegyháza – Kunszentmárton elágazás

67

147 Kiskunfélegyháza – Szentes – Orosháza

68

148 Kecskemét KK – Kiskörös KK

69

149 Törökfái – Kiskunmajsa KK

70

151 Kunszentmiklós-Tass – Dunapataj

71

152 Kecskemét alsó – Fülöpszállás

72

153 Kiskőrös – Kalocsa

73

207 Budapest-Józsefváros – Ferencváros

74

208 Budapest-Józsefváros – Kőbánya felső

75

275 Miskolc – Diósgyőr-Vasgyár

76

280 Pécs-felső – Pécsbánya-rendező

77

281 Szeged-rendező – Szeged-Tisza

78

340 Győrszentiván – Gönyű

79

341 Adony – Adony-Dunapart

80

342 Dunaújváros – Dunaújváros Kikötő

81

343 Dorog – Dorogi Mészkőhegy

82

350 Ajka – Csinger

83

351 Ajka – Padragkút

84

352 Tapolca – Zalahaláp

85

353 Uzsa – Uzsabánya

86

354 Balatonszentgyörgy elágazás – Sármellék

87

360 Pécsbánya-rendező – Pécsbánya-telep

88

370 Sajóecseg – Sajóbábony

89

371 Mezőkeresztes – Bükkábrány

90

372 Nagyút – Visonta

91

390 Baja (Dunaparti elágazás) – Baja Dunapart

92

391 Baja – Baja-külső

93

392 Bácsalmás – Csikéria
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A Kormány 195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút
által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről
A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre
1. §

(1) A térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján végzett, valamint a kisvasút és a múzeumvasút
által nyújtott vasúti személyszállításra (a továbbiakban együtt: személyszállítás) a vasúti személyszállítást igénybe
vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 9., 11., 12., 19. és 26. cikke,
továbbá 20. cikk (1) bekezdése – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény rendelkezései mellett, azzal
összhangban – e rendelet rendelkezéseivel együttesen alkalmazandóak.
(2) Ha személyszállítást végző vasúti társaság (a továbbiakban: vasúti társaság) a személyszállítást más (közúti,
vízi, légi közlekedési) szolgáltatóval együttesen végzi, eltérő rendelkezés hiányában a vasúti szakaszon végzett
személyszállításra – ideértve a vonatpótló autóbusszal végzett szállítást is – e rendelet előírásait kell alkalmazni.
(3) E rendeletben az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló
kormányrendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.
(4) Ha a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott feltételekkel létrehozott
közlekedésszervező a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott kijelölő jogszabályban
kapott felhatalmazás alapján vasúti társaság feladatkörébe tartozó tevékenységet lát el, úgy e rendelet előírásait
a feladatkör tekintetében a közlekedésszervezőre is megfelelően alkalmazni kell.

2. A személyszállítási üzletszabályzat
2. §

(1) A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban e rendelet rendelkezéseitől az utasok hátrányára akkor
térhet el, ha arra e rendelet lehetőséget ad.
(2) A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban meghatározza különösen:
a)
a díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatások körét,
b)
a személyszállítási szolgáltatás igénybevételének feltételeit,
c)
az utasok tájékoztatására vonatkozó szabályokat,
d)
a menetjegyek és az utazásra jogosító okmányok felhasználásnak szabályait,
e)
a felek jogait és kötelezettségeit,
f)
az útipoggyász, a kézipoggyász és az élő állat szállításának szabályait,
g)
az utaspanaszok bejelentésének és kezelésének szabályait,
h)
a vasúti társaság felelősségviselésének szabályait,
i)
azoknak az elektronikus adathordozóknak a felsorolását és tulajdonságait, amelyekre a menetjegyet,
a helyjegyet, a pótjegyet, a hely- és pótjegyet és a felár bizonylatát ki lehet állítani, valamint
j)
a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályokat.
(3) A vasúti társaság az általa nyújtott városi vagy helyi személyszállítási szolgáltatásra vonatkozóan
a)
az utazás megszakítására vonatkozó jogosultság,
b)
az utazás megkezdése napjának szabad megválasztására vonatkozó jogosultság, valamint
c)
a menetjegy visszaváltására vonatkozó jogosultság
tekintetében a személyszállítási üzletszabályzatában e rendelet rendelkezéseitől az utasok hátrányára is eltérhet.
(4) A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzat tervezetét a hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza.
A közzétételt követő 15 napon belül arra bárki észrevételt tehet.
(5) A vasúti társaság az üzletszabályzatát a (4) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 15 napon belül a vasúti
igazgatási szervnek jóváhagyásra nyújtja be. A kérelemhez csatolja a személyszállítási üzletszabályzatra érkezett, el
nem fogadott észrevételeket, valamint azok el nem fogadásának indokolását.
(6) A vasúti társaság személyszállítási üzletszabályzatát – a vasúti igazgatási szerv jóváhagyásától számított 8 napon
belül – hivatalos honlapján közzéteszi, valamint biztosítja, hogy azt a jegypénztárakban papíralapon az utas
megtekinthesse.
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3. A díjszabás
3. §

(1) A vasúti társaság által végzett szolgáltatások díját, a díj megállapításának módját és feltételeit – a szolgáltatások
díjaira vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével – a díjszabás tartalmazza.
(2) Ha a vasúti társaság személyszállítási üzletszabályzatának nem része a díjszabás, azt honlapján közzéteszi,
a jegypénztáraknál kifüggeszti, valamint kérésre – térítés ellenében – kinyomtatva rendelkezésre bocsátja.
(3) A díjszabás nem tartalmazhat a személyszállítási üzletszabályzattal ellentétes rendelkezéseket.

4. A közforgalmú menetrend
4. §

(1) A közforgalmú menetrend (a továbbiakban: menetrend) tartalmazza a közforgalmú személyszállítás legfontosabb
tájékoztató adatait, így különösen:
a)
a járatok induló és végállomását, továbbá azokat az állomásokat és megállóhelyeket (a továbbiakban együtt:
állomás), ahol a járat megáll,
b)
az érkezési és indulási időpontokat vagy a járatok gyakoriságát a napi első és utolsó járat indulási
időpontjának feltüntetésével, a nem mindennap közlekedő járatoknál a közlekedési napokat, továbbá
a különböző korlátozásokat,
c)
a csatlakozási, átszállási lehetőségeket,
d)
a legfontosabb kiegészítő szolgáltatásokat, a személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint
e)
a menetrendi időszak kezdetének és végének időpontját vagy azt, hogy a menetrend határozatlan
időtartamra szól.
(2) A vasúti társaság a menetrendet a honlapján közzéteszi és annak az adott állomást érintő adatokat tartalmazó
kivonatát az állomásokon jól látható helyen kifüggeszti, és a menetrendről az utasokat az üzletszabályzatban
meghirdetett módokon is tájékoztatja.
(3) A menetrend ideiglenes vagy végleges megváltoztatásáról az utazóközönséget a (2) bekezdésben meghatározott
módokon legalább 3 nappal a változás végrehajtását megelőzően tájékoztatni kell. A vasúti társaság a változás
közzétételét megelőző 5 nappal a menetrendváltozás tényéről a vasúti igazgatási szervet írásban tájékoztatja.
Ha a változásra előre nem látható ok miatt kerül sor vagy kizárólag új vonat forgalomba állását jelenti a többi vonat
menetrendjének, közlekedési időszakának változása nélkül, a tájékoztatási időközre vonatkozó rendelkezést nem
kell alkalmazni.
(4) A közszolgáltatási menetrend jóváhagyására jogosult az üzemeltetési és a szerződéskötési kötelezettséget
közérdekből, továbbá a vasúti társaság kezdeményezésére kényszerítő üzemi okból korlátozhatja vagy
felfüggesztheti.

5. Utazáshoz való jog
5. §

(1) A vasúti társaság a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevételét valamennyi utazni kívánó személy
számára hátrányos megkülönböztetés nélkül lehetővé teszi, ha
a)
az utas a személyszállítási üzletszabályzat feltételeit elfogadja, és
b)
a szolgáltatás a menetrendben meghirdetett járattal lehetséges.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a vasúti társaság a személyszállítást megtagadhatja, vagy az utast a személyszállításból
kizárhatja, ha az utas
a)
botrányosan viselkedik vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,
b)
magatartásával a közlekedés biztonságát, utastársai testi épségét, egészségét, a járműnek vagy
berendezéseinek épségét veszélyezteti,
c)
a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe és menetjegyet az ellenőrzéskor sem vált,
d)
menetjegyét, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel,
e)
ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát
beszennyezheti,
f)
a járműbe kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz, valamint
g)
a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja.
(3) A vasúti társaságot abban az esetben is megilleti a már megtett útra járó menetdíj és pótdíj, ha az utast
– a (2) bekezdésben meghatározottak alapján – az utazásból kizárta. Ha a felszállási állomás kétséget kizáróan nem
bizonyítható, az utas szempontjából felszállási állomásnak a járat indulási állomását kell tekinteni.
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(4) A vasúti társaság – a 14. §-ban meghatározott kivétellel – a (2) bekezdésben meghatározottak ellenére is köteles
biztosítani a továbbutazás lehetőségét az útközben orvosi ellátásra szoruló személy részére a legközelebbi olyan
állomásig, ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.

6. Menetjegy
6. §

(1) A menetjegyen az 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 7. cikk (2) bekezdésében
felsoroltakon túl fel kell tüntetni:
a)
az igénybe vehető személyszállítási szolgáltatás megnevezését,
b)
a fizetett menetdíj összegét és annak adótartalmát,
c)
az elszámolásnál alkalmazott kedvezmény mértékét vagy jogcímét,
d)
érvényességének tartamát,
e)
több személy részére kiadott menetjegy esetében az utasok számát, valamint
f)
többszöri utazásra kiadott menetjegy esetében az utazási lehetőségek jellegét, számát vagy időtartamát.
(2) Az utazási igazolványra az (1) bekezdés b)–c) és e)–f ) pontjában meghatározott előírásokat nem kell alkalmazni.
(3) A meghatározott járatra érvényesített menetjegy csak a rajta feltüntetett járaton érvényes. Az egyszeri vagy
többszöri utazásra kiadott menetjegy csak arra az utazási viszonylatra és időtartamra érvényes, amelyre kiadták vagy
érvényesítették.
(4) A különböző menetjegyfajták kezelésére, érvényesítésére, felhasználhatóságának időbeli és térbeli hatályára, illetve
a kedvezmények igénybevételének szabályaira vonatkozó részletes feltételeket a vasúti társaság a személyszállítási
üzletszabályzatában állapítja meg.
(5) Az utasnak a menetjegyet az 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 9. cikk
(1) bekezdésében meghatározottakon túl a vasúti társaság által az utazási jogosultság ellenőrzése céljából kijelölt
területen való tartózkodás tartama alatt meg kell őriznie, és a vasúti társaság által jegyvizsgálatra és menetjegyellenőrzésre feljogosított személy részére – a kedvezményes jegyváltásra jogosító igazolvánnyal együtt – fel kell
mutatnia, kérésre át kell adnia.
(6) A névre szóló menetjeggyel csak az arra jogosult utazhat. A nem névre szóló menetjegy mindaddig másra
átruházható, ameddig azzal az utazást nem kezdték meg.
(7) Ha az utas – annak ellenére, hogy a felszállási állomáson a menetjegyváltási lehetőséget a vasúti társaság biztosítja
vagy a menetjegyváltást a járművön lehetővé teszi – érvényes menetjegy nélkül utazik, továbbá ha a járaton
az üzletszabályzatban meghatározott utazási szabályokat megszegi, a menetdíjon felül pótdíjat is köteles fizetni.
(8) A (7) bekezdés alkalmazása szempontjából egy felszállási állomásnak tekintendő a különböző helyi járatok által
igénybe vett, azonos elnevezésű megállóhelyeket magába foglaló közlekedési csomópont.
(9) A 14. § (2) bekezdésében meghatározottak kivételével, ha a vasúti társaság a járműre történő fel- és leszállásra
kijelölt peronon vagy a járművön nem biztosítja a menetjegyvásárlás lehetőségét, köteles a közlekedési
csomóponton belüli legközelebbi jegyváltási lehetőségről az utasokat a helyszínen tájékoztatni.

7. Az utasok tájékoztatása
7. §

(1) A vasúti társaság – Budapesten a vasúti társaság vagy a közlekedésszervező – az utasok tájékoztatását
kiadványokkal, hirdetményekkel – ideértve a hivatalos honlapján, mobiltelefonos alkalmazással, sms-szolgáltatás
útján közzétett hirdetményeket is –, a kiszolgáló személyzet szóbeli tájékoztatásával, információs berendezésekkel,
szükség szerint információs szolgálattal biztosítja.
(2) A vasúti társaság – Budapesten a vasúti társaság vagy a közlekedésszervező – az utasokat jogaikról,
kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról, különösen az esetleges forgalmi zavarokról tájékoztatja.
Ennek érdekében az állomásokon vagy a járműveken jól látható helyen kifüggeszti az utazási feltételeket és
a menetrendi kivonatot. A vasúti társaság a járatok érkezési, indulási és tartózkodási idejéről, továbbá a járat
kimaradásáról vagy késéséről a kiszolgáló személyzet, illetőleg az állomási tájékoztatási rendszer útján folyamatos
tájékoztatást nyújt.
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8. A felek jogai és kötelezettségei
8. §

(1) A vasúti társaság az 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 6. cikk (1) bekezdésében
meghatározottakon túl köteles az utast a személyszállítási üzletszabályzatban meghatározottak feltételek szerint
a célállomásra szállítani.
(2) Az utas jogosult a járaton utazni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, valamint
a személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni.
(3) Az utas a menetrendben meghatározottak és a személyszállítási üzletszabályzat előírásainak megfelelő
szolgáltatások igénybevételére jogosult.
(4) Ha a vasúti társaság az utazást egyes járatokon felár megfizetéséhez köti, utazásra csak az jogosult, aki az adott
járatra érvényesített pótjeggyel vagy helyjeggyel rendelkezik.
(5) Az utas csak az állomásokon szállhat fel és le a járműről.
(6) Az utas a személyszállítás – így különösen fel- és leszállás, várakozás, utazás – során tartózkodni köteles a közlekedés
biztonságát, a közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló létesítmények és berendezések épségét veszélyeztető,
az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.
(7) Az állomáson való tartózkodásra, a járművön való elhelyezkedésre és az utazás alatti magatartásra vonatkozó
szabályokat a vasúti társaság az üzletszabályzatba foglalja, amelynek kivonatát – utazási feltételként – a járműben
vagy az állomásokon jól látható helyen kifüggeszti.

9. A személyszállítási szolgáltatás akadályoztatása
9. §

(1) A 14. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel a forgalmi akadályról az utazóközönséget az érintett állomásokon
a vasúti társaság – Budapesten a vasúti társaság vagy a közlekedésszervező – tájékoztatni köteles. Az utas kérésére,
a térségi, helyi és elővárosi járatok 15 percet meghaladó késéséről, valamint az akadály tényéről és időtartamáról
a vasúti társaság igazolást ad.
(2) A vasúti társaság a forgalmi akadály során követendő eljárást, a menetjegy érvényessége módosításának vagy
érvénytelenítésének, továbbá az igazolás kiadásának részletes szabályait a személyszállítási üzletszabályzatban
határozza meg.

10. Szerződéstől való elállás
10. §

(1) E § rendelkezéseit a térségi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállításra kell alkalmazni.
(2) Az utas – ha az utazást nem kezdte meg – a menetjegyet annak érvényességi idején belül a felszállási állomáson
bármikor visszaválthatja.
(3) A helyjegy és a pótjegy visszaváltására az utas a vonat menetrend szerinti indulását legalább 1 órával megelőzően
jogosult.
(4) Ha az utas az utazás megkezdését követően, a célállomást megelőző állomáson a továbbutazásról lemond, jogosult
a menetdíj-különbözet visszatérítésére.
(5) A visszatérítésekor a vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban meghatározott mértékű, de
a visszatérítés összegének 20%-át meg nem haladó mértékű kezelési költséget számíthat fel.
(6) A visszaváltás és a visszatérítés részletes feltételeit a vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban állapítja
meg.

11. Kézipoggyász, babakocsi, kerékpár
11. §

(1) A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban határozza meg a kézipoggyász, babakocsi és a kerékpár
tömeg- és mérethatárait, a csomagolásának és a kocsiban való elhelyezésének módját. A vasúti társaság
a személyszállítási üzletszabályzatban a személyes használat körébe közvetlenül nem tartozó, továbbá különösen
értékes tárgyak szállítását kizárhatja vagy további feltételekhez kötheti.
(2) A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő eszközére
a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.
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12. Élő állat szállítása
12. §

(1) Élő állat kézipoggyász méretet meg nem haladó zárt szállítóeszközben szállítható, amely biztosítja, hogy az élő állat
az utazás során nem szabadul ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően, a kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve
szállítható. Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával, és kérésre azt a vasúti személyzetnek fel kell
mutatnia.
(3) Az élő állat szállítására vonatkozó egyéb szabályokat a vasúti társaság személyszállítási üzletszabályzatában állapítja
meg, és indokolt esetben az élő állat szállítását további feltételekhez kötheti.

13. Különvonat
13. §

(1) A vasúti társaság köteles a különvonatokat a tájékoztató hirdetményben vagy a megrendelővel írásban megkötött
szerződésben közölt indulási állomásra kiállítani, és az utasokat a célállomásra szállítani.
(2) A különvonat közlekedtetésének szabályait a vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban határozza meg.

14. Városi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó eltérő
rendelkezések
14. §

(1) A vasúti társaság lakott területen kívül az 5. § (2) bekezdésben meghatározottak ellenére is köteles biztosítani
a továbbutazás lehetőségét az útközben orvosi ellátásra szoruló személy részére a legközelebbi olyan állomásig,
ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet. Lakott területen belül a járművezető közvetlenül vagy
a diszpécser szolgálaton keresztül mentőt hív az útközben orvosi ellátásra szoruló személyhez és a járművezető
– vagy metró esetében a helyszínen szolgálatot teljesítő diszpécser – a mentőt a helyszínen megvárja.
A továbbutazás a legközelebbi állomásra csak akkor kötelező, ha a mentő kiérkezése a rosszullét helyszínére nem
biztosítható.
(2) A 6. § (9) bekezdésétől eltérően, ha a vasúti társaság a járműre történő fel- és leszállásra kijelölt peronon vagy
a járművön nem biztosítja a menetjegyvásárlás lehetőségét, köteles a legközelebbi jegyváltási lehetőségről
az utasokat a helyszínen tájékoztatni.
(3) A 8. § (5) bekezdésében meghatározott eseteken túl, ha forgalmi akadály miatt a villamos hosszabb ideig nem tud
a megállóhelyre beállni és az utasok biztonságos leszállása a megállóközben is megoldható, akkor a járművezető
vagy a helyszíni zavarelhárító felügyelete alatt az utasok elhagyhatják a járművet és gyalog folytathatják útjukat
vagy átszállhatnak a pótlásra érkezett másik járműre.
(4) A 9. § (1) bekezdésétől eltérően a forgalmi akadályról az utazóközönséget az elektronikus kijelzővel vagy
hangosítással felszerelt megállóhelyeken a vasúti társaság tájékoztatni köteles.

15. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
16. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően jóváhagyásra benyújtott személyszállítási üzletszabályzatokra
kell alkalmazni.
(2) A vasúti társaság e rendelet rendelkezéseinek megfelelő személyszállítási üzletszabályzatát vagy annak
módosítását legkésőbb 2016. december 1-jéig köteles jóváhagyásra benyújtani a vasúti igazgatási szervhez.
Ha a személyszállítási üzletszabályzat módosítására csak e rendelet előírásainak való megfelelés érdekében kerül sor,
az eljárás díjtalan.

17. §		
Ez a rendelet – a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvénnyel és annak 49. § (1) bekezdés
c) pontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 2–3. pontjában
meghatározott felhatalmazás alapján kiadott kormányrendeletekkel együtt – a vasúti személyszállítást igénybe vevő
utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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18. §		
Hatályát veszti a térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes
feltételeiről szóló 270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
a hulladékról szóló törvény módosításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 3. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában,
a 4. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában,
az 5. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. § (8) bekezdésében a „hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 3. mellékletében” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodással
kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet
2. mellékletében” szöveg lép.
(2) A 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében a „Ht.” szövegrész helyébe a „hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)” szöveg lép.

2. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
9. § (1a) bekezdésében
aa)
a „Ht. 2. melléklete” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és
hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) 1. melléklete”
ab)
a „Ht. 3. melléklete” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet 2. melléklete”,
ac)
a „kimerítő” szövegrész helyébe a „teljes”,
b)
9. § (2) bekezdés i) pontjában
ba)
a „Ht. 2. melléklete” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet 1. melléklete”,
bb)
a „Ht. 3. melléklete” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet 2. melléklete”,
c)
9. § (4) bekezdésében a „Ht. 2. mellékletében” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet 1. mellékletében”
szöveg lép.

3. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 3/A. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(3) A nyilvántartást elektronikus formában kell vezetni, kivéve, ha az elektronikus nyilvántartás vezetésére
átmenetileg nincs lehetőség. Utóbbi esetben az ok jegyzőkönyvben történő rögzítése mellett a nyilvántartást
papíralapon kell vezetni. Az ok megszűnését követően az elektronikus nyilvántartást a papíralapon vezetett
nyilvántartás adataival – azok egyértelmű megjelölése mellett – haladéktalanul ki kell egészíteni. A nyilvántartásnak
a számviteli bizonylati rend szerint vezetett bizonylatokon kell alapulnia.”
(2) A 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a)
1. § (3) bekezdésében a „bekövetkezett változásokat a változás bekövetkeztétől” szövegrész helyébe
a „bekövetkezett változásokat – ideértve a járulékfizetési kötelezettség megszűnését is – a változás
bekövetkeztétől”,
b)
3/A. § (2) bekezdésében az „alkalmas legyen” szövegrész helyébe az „alkalmas legyen, és tartalmazza
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott kezelési kódokat”,
c)
3/A. § (4) bekezdésében az „érintett, a Ht. 5. melléklet 2. pontja szerinti táblázat 1–6. alpontjában
meghatározott hulladékfajtát, -jelleget és -típust.” szövegrész helyébe az „érintett hulladék jellegét, típusát és
a lerakás időpontját.”,
d)
3/A. § (5) bekezdésében a „jelenniük a nyilvántartásban” szövegrész helyébe a „jelenniük a (2) bekezdés
szerint vezetett nyilvántartásban”,
e)
3. Záró rendelkezések alcím címében a „3.” szövegrész helyébe a „4.”
szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet h) pontjában a „típusonkénti besorolás a Ht.
5. melléklet 2. pontja alapján,” szövegrész.

4. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontjában a „Ht. 2. mellékletének” szövegrész helyébe
a „hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016.
(VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének” szöveg lép.

5. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékszállítás esetén a hulladéktermelő bizonylatot állít ki,
mely tartalmazza a szállítás időpontját, a hulladék keletkezésének helyét (településnév, településkód), a hulladék
típusának megnevezését, azonosító kódját, mennyiségét és halmazállapotát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bizonylat eredeti példánya az átszállítás telephelyének nyilvántartásához, másolati
példánya a képződés szerinti telephely nyilvántartásához tartozik. A bizonylatról nem kell másolati példányt
kiállítani, amennyiben a hulladék képződését eredményező munkavégzés helyén a termelőnek nem kell
nyilvántartást vezetnie.
(3) Közvetlenül átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítás
esetén a bizonylat, valamint a Ht. 66. § (4) bekezdése szerint a hulladék átvevője által az átvett hulladékról adott
bizonylat
a) a termelő telephelye,
b) amennyiben a hulladék képződését eredményező munkavégzés helyén a termelőnek nem kell nyilvántartást
vezetnie és a termelőnek több telephelye van, akkor a munkavégzéshez legközelebbi telephelye
szerinti nyilvántartásához tartozik.”
(2) A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékszállítás esetén az adatszolgáltatást
a) a képződés helye szerinti telephely szerint vagy
b) ha a hulladék képződését eredményező munkavégzés helyén a termelőnek nem kell nyilvántartást vezetnie,
akkor
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ba) a beszállítás telephelye szerint vagy
bb) közvetlenül átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítás
esetén a telephelye,
bc) több telephely esetén a munkavégzéshez legközelebbi telephelye szerint
kell teljesíteni.”
(3) A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében a „vagy általa kezelt” szövegrész helyébe az „általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés
c) pontja szerint szállított”,
b)
1. melléklet 1.2. pont a) alpontjában a „kódja” szövegrész helyébe a „kódja, illetve a Ht. 14. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti szállítás esetén ennek jelölése”,
c)
1. melléklet 1.2. pont j) alpontjában
ca)
a „Ht. 2. melléklete” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és
hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) 1. melléklete”,
cb)
a „Ht. 3. melléklete” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet 2. melléklete”,
d)
1. melléklet 2.2. pont k) alpontjában, 1. melléklet 5.2. pont h) alpontjában, 1. melléklet 6.2. pont j) alpontjában
és 3. melléklet 2.2.2. pont a) alpontjában
da)
a „Ht. 2. melléklete” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet 1. melléklete”,
db)
a „Ht. 3. melléklete” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet 2. melléklete”
szöveg lép.

6. Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 3. § (1) bekezdése a kihirdetést követő 60. napon lép hatályba.
(3) A 3. § (2) bekezdés c) pontja és a 3. § (3) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám
alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
261/2013. (VII. 10.) 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), b) és e) pontjában,
a 2. § és a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest II. kerület
13204/10, 13204/11, 13204/12, 13204/14, 13204/15, 13204/5, 13204/6, valamint 13211 helyrajzi szám alatt
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nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Lövőház utca – Fény utca – Kisrókus utca – Marczibányi tér és
Margit körút, valamint a Budapest II. kerület 13200/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan által határolt
„Millenáris” elnevezésű ingatlan területén (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló
a) új kulturális központ,
b) park, valamint
c) mélygarázs
kialakítására irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben
meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, működésének megkezdéséhez és
használatbavételéhez, valamint a Beruházással érintett ingatlanokon álló közterületi szobrok bontásához és azok
azonos helyen vagy más ingatlanokon való felállításához szükségesek.”
2. §		
A Rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – a Beruházásokkal érintett, 1. § (1) bekezdése szerinti telkeket rendezettnek kell tekinteni
abban az esetben is, amennyiben a településrendezési eszközöknek megfelelő telekalakítás, illetve a telekhatárrendezés még nem történt meg.
(2) A Beruházások megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele
a településrendezési eszközöknek megfelelő telekalakítás, illetve telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.”
3. §		
A Rendelet 6. §-a a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A Beruházásokkal összefüggésben)
„e) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 14/A. §-a szerinti szakértői vélemény kikérésének nincs helye,
f ) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének nincs helye.”
4. §		
A Rendelet 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés
közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.”
5. §		
A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet módosításáról, valamint a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával
és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 197/2016.
(VII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) és (2) bekezdését, 4/A. §-t, 6. § e) és
f ) pontját és 1. mellékletet a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
6. §		
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. §		
Hatályát veszti a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások
lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1.

A

B

C

D

E

A Beruházások

A Beruházások azonosítója

A Beruházások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

megnevezése

megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások

2.

A Millenáris területén

Budapest II. kerület

a) építésügyi hatósági

Budapest Főváros

Budapest Főváros

az új kulturális

13204/5, 13204/6,

engedélyezési és

Kormányhivatala

Kormányhivatala

központ, park, valamint

13204/10, 13201/11,

tudomásulvételi

I. Kerületi Hivatala

mélygarázs kialakítása

13204/12, 13204/14,

eljárások,

13204/15 helyrajzi szám

b) örökségvédelmi

alatt nyilvántartott,

hatósági engedélyezési

természetben

és tudomásulvételi

a Budapest II. kerület,

eljárások,

Margit körút –

c) fakivágási

Kis Rókus utca – Fény

engedélyezési eljárások

utca, valamint a 13200/1
helyrajzi szám alatt
nyilvántartott ingatlan
által határolt ingatlanok
3.

környezetvédelmi

Pest Megyei

Országos

hatósági engedélyezési

Kormányhivatal

Környezetvédelmi és

eljárások

Természetvédelmi
Főfelügyelőség

4.
5.

útügyi hatósági

Budapest Főváros

Nemzeti Közlekedési

engedélyezési eljárások

Kormányhivatala

Hatóság Központja

gépi működtetési

Budapest Főváros

Nemzeti Közlekedési

közlekedési

Kormányhivatala

Hatóság Központja

felvonó, mozgólépcső,

Budapest Főváros

Magyar Kereskedelmi

emelők létesítésére,

Kormányhivatala

Engedélyezési Hivatal

az ágazati jogszabály

Budapest Főváros

Magyar Kereskedelmi

alapján a fővárosi és

Kormányhivatala

Engedélyezési Hivatal

vízügyi és vízvédelmi

Fővárosi

Belügyminisztérium

hatósági engedélyezési

Katasztrófavédelmi

Országos

eljárások

Igazgatóság

Katasztrófavédelmi

hírközlési hatósági

Nemzeti Média- és

Nemzeti Média- és

eljárások

Hírközlési Hatóság

Hírközlési Hatóság

Hivatala

elnöke

berendezések
engedélyezési eljárásai
6.

áthelyezésére, főbb
műszaki adatainak
megváltoztatásával
járó átalakítására,
használatbavételére,
elbontására irányuló
hatósági engedélyezési
eljárások
7.

megyei kormányhivatalok
műszaki biztonsági
hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó
hatósági eljárások
8.

Főigazgatóság
9.

8077

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 104. szám
10.

11.
12.

telekalakítási, földmérési,

Budapest Főváros

Budapest Főváros

ingatlan-nyilvántartási

Kormányhivatala

Kormányhivatala

hatósági eljárások

XI. Kerületi Hivatala

talajvédelmi hatósági

Pest Megyei

Nemzeti Élelmiszerlánc-

eljárások

Kormányhivatal

biztonsági Hivatal

tűzvédelmi hatósági

Belügyminisztérium

nincs

ügyekben eltérési

Országos

engedélyezési eljárások;

Katasztrófavédelmi

beépített tűzjelző, tűzoltó

Főigazgatóság

berendezések létesítési
és használatbavételi
eljárásai;
a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
13.
14.

bányahatósági

Pest Megyei

Magyar Bányászati és

engedélyek

Kormányhivatal

Földtani Hivatal

azok a 2–13. sorban nem

az adott ügyfajtára

az adott ügyfajtára

szereplő további hatósági

vonatkozó jogszabály

vonatkozó jogszabály

engedélyezési eljárások,

szerint elsőfokú

szerint másodfokú

amelyek a Beruházások

hatóságként kijelölt

hatóságként kijelölt

megvalósításához,

hatóság

hatóság

működésének
megkezdéséhez és
használatbavételéhez
közvetlenül szükségesek

”

A Kormány 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó
sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.)
Korm. rendelet módosításáról
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 kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. § b)–d) pontja 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 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. és
27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerint
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a)
a Budapest XIII. kerület 26085/1123 helyrajzi szám,
b)
a Budapest XIII. kerület 26085/1114 helyrajzi szám,
c)
a Budapest XIII. kerület 26085/1115 helyrajzi szám,
d)
a Budapest XIII. kerület 26085/1116 helyrajzi szám,
e)
a Budapest III. kerület 16155/17 helyrajzi szám,
f)
a Budapest XII. kerület 010503/10 helyrajzi szám,
g)
a Budapest II. kerület 11512/7 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok), a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési
programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1073/2016. (II. 25.) Korm. határozat 1. pontjával
összhangban megvalósuló, valamint az a) pontban megjelölt helyrajzi szám tekintetében az Illovszky Rudolf
Stadionnak a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése megvalósításához szükséges
felújítási és építési beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
az útépítési és közmű-csatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos
ingatlanokat érintik,
b)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 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) 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. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
c)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, és
d)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §

(1) A Kormány a Beruházás és a Budapest XIII. kerület 26085/1123 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan
tekintetében a beépítés szabályait a telekre és az azon található, illetve elhelyezésre kerülő építményekre
vonatkozóan a (2) bekezdés szerint állapítja meg. Az ingatlan telkére hatályos településrendezési eszközöket
a (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályok szerinti eltéréssel kell alkalmazni, azzal, hogy ha
a településrendezési eszköz a (2) bekezdés szerinti sajátos szabályokkal ellentétes vagy azokkal nem
összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor azt nem lehet alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti telken a létesítményekhez szükséges parkolók 100%-ban a felszínen elhelyezhetők.

6. §

(1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi
hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti
dokumentációt kell készíteni.

7. §

(1) A Beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházáslebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal
a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
(2) Az (1) bekezdés szerinti lebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f )–h) és j)–k) pontjában, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében, továbbá az építési beruházások, valamint az építési

8079

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 104. szám

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi szakmagyakorlásra
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása
beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy
irányításával kapcsolatos.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
10. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítményfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt
táblázat 14. sora, valamint 3. mellékletében foglalt táblázat 7. sora.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításához szükséges, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási
hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
rendészeti hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 25/2016. (VII. 13.) MNB rendelete
a „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a Zsigmond király által kibocsátott aranyforint emlékére – „Zsigmond aranyforintja”
megnevezéssel 50 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2016. július 14.

2. §

(1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 3,491 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban – egymástól ponttal
elválasztva – az „50 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen
a „2016” verési évszám, jobb oldalon, középen a „BP.” verdejel választja el. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás
esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. A gyöngysorszegéllyel határolt középmezőben egy Zsigmond király által kibocsátott aranyforint előlapja alapján készült
érmeábrázolás látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban a „ZSIGMOND • 1387–1437”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA”
felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen egy pont, jobb oldalon, középen Soltra E. Tamás
tervezőművész mesterjegye választja el. A körvonallal határolt középmezőben egy Zsigmond király által kibocsátott
aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 2000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2016. július 14-én lép hatályba.
		
		

Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 25/2016. (VII. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 25/2016. (VII. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 26/2016. (VII. 13.) MNB rendelete
a szélfelirattal ellátott „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a Zsigmond király által kibocsátott aranyforint emlékére – „Zsigmond aranyforintja”
megnevezéssel 50 000 forintos címletű, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2016. július 14.

2. §

(1) Az emlékérme a „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról szóló 25/2016. (VII. 13.) MNB rendelettel
kibocsátott emlékérme négyszeres súlyú, ún. piedfort változata, szélfelirattal ellátva.
(2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérője 20 mm.
(3) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban – egymástól ponttal
elválasztva – az „50 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen
a „2016” verési évszám, jobb oldalon, középen a „BP.” verdejel választja el. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás
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esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. A gyöngysorszegéllyel határolt középmezőben egy Zsigmond király által kibocsátott aranyforint előlapja alapján készült
érmeábrázolás látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban a „ZSIGMOND • 1387–1437”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA”
felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen egy pont, jobb oldalon, középen Soltra E. Tamás
tervezőművész mesterjegye választja el. A körvonallal határolt középmezőben egy Zsigmond király által kibocsátott
aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az emlékérme szélén a „+ SIGISMVNDI • D • G • R • VNGARIE” szélfelirat olvasható.
3. §		
Az emlékérméből 500 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2016. július 14-én lép hatályba.
		
		

1. melléklet a 26/2016. (VII. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 26/2016. (VII. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 27/2016. (VII. 13.) MNB rendelete
a „Zsigmond aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a Zsigmond király által kibocsátott aranyforint emlékére – „Zsigmond aranyforintja”
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2016. július 14.

2. §

(1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 2,7 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban – egymástól ponttal
elválasztva – a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen
a „2016” verési évszám, jobb oldalon, középen a „BP.” verdejel választja el. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás
esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. A gyöngysorszegéllyel határolt középmezőben egy Zsigmond király által kibocsátott aranyforint előlapja alapján készült
érmeábrázolás látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban a „ZSIGMOND • 1387–1437”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA”
felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen egy pont, jobb oldalon, középen Soltra E. Tamás
tervezőművész mesterjegye választja el. A körvonallal határolt középmezőben egy Zsigmond király által kibocsátott
aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2016. július 14-én lép hatályba.
		
		

1. melléklet a 27/2016. (VII. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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2. melléklet a 27/2016. (VII. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 46/2016. (VII. 13.) FM rendelete
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 35. pontjában, az erdőről,
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (8) bekezdésében, a vad védelméről,
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 13. alpontjában,
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 16. alpontjában, valamint a halgazdálkodásról és
a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (2) bekezdés 2. pontjában,
a 2. alcím tekintetében 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 I. pont 11. alpontjában, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási
szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási
szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosítása
2. §		
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.)
FM rendelet [a továbbiakban: 24/2015. (V. 26.) FM rendelet] a következező 1/A–1/B. §-sal egészül ki:
„1/A. § A Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20/03/36/00 „Agrármarketing Célelőirányzat”
előirányzatából
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű,
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,
c) a 2014–2020 időszakra vonatkozó, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló
európai uniós iránymutatásokról készült (2014/C 204/01) bizottsági információ (a továbbiakban: agrár- és erdészeti
ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások) 1.1.9. pontja szerinti mezőgazdasági termékek
termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez kapcsolódó,
d) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.10.1. pontja szerinti
tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó,
e) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.10.2. pontja szerinti
tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódó, valamint
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f ) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.3.2. pontja szerinti,
a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez kapcsolódó,
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.
1/B. § A Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20/05/08/00 „Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások” előirányzata vonatkozásában a támogatási jogcím meghirdetését megelőzően
öt munkanappal a nemzetgazdasági miniszter előzetes tájékoztatása szükséges a következő felhasználási célok
esetében:
a) a sertés, baromfi ágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,
b) az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési
ágazatok jövedelempótló támogatása,
c) az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása.”
3. §		
A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. §		
A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet
a)
1. § a) pontjában a „Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény” szövegrész
helyébe a „Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény”,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat címében a „2015.” szövegrész helyébe a „2016.”
szöveg lép.
5. §

(1) Hatályát veszti a 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5., 33. és 34. sora.
(2) Hatályát veszti a 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
F:22 mezőjének 2. pontja,
b)
G:22 mezőjének 2. pontja.

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(3) Az 5. § (2) bekezdése 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 46/2016. (VII. 13.) FM rendelethez
„2. melléklet a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelethez
1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal fizetési számlája:
10032000-00289782-00000000
2. Megyei kormányhivatalok általános számlaszámai:
Kormányhivatal

Számlaszám

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00299585-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00299561-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00299664-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00299640-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00299626-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00299619-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00299602-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10036004-00299554-00000000
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Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00299547-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00299671-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal

10039007-00299688-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00299695-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal

10046003-00299530-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00299516-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal

10049006-00299509-00000000

3. Megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatainak ellátásához kapcsolódó
számlaszámai:
Kormányhivatal és az általa ellátott szakfeladat megnevezése

Számlaszám

Baranya Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10024003-00304294-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10025004-00299657-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi feladatok

10027006-00302924-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10028007-00302498-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10029008-00302625-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi feladatok

10033001-00299633-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10034002-00301741-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10035003-00299619-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi feladatok

10045002-00301772-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi feladatok

10036004-00301363-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10037005-00299547-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10023002-00302175-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10039007-00301064-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi feladatok

10044001-00336073-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10046003-00302364-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10047004-00301521-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10048005-00299516-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok

10049006-00302962-00000000
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4. Megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi feladatainak ellátásához kapcsolódó számlaszámai:
Kormányhivatal és az általa ellátott szakfeladat megnevezése

Számlaszám

Baranya Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok

10024003-00304304-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi
feladatok

10025004-00299657-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok

10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal növény- és
talajvédelmi feladatok

10027006-00302759-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok

10028007-00302508-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok

10029008-00302625-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal növény- és
talajvédelmi feladatok

10033001-00299633-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi
feladatok

10034002-00301758-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok

10035003-00299619-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal növény- és
talajvédelmi feladatok

10045002-00301796-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal növény- és
talajvédelmi feladatok

10036004-00301387-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok

10037005-00299547-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok

10023002-00302216-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok

10039007-00301088-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal növény- és
talajvédelmi feladatok

10044001-00336073-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok

10046003-00302395-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok

10047004-00301411-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok

10048005-00299516-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok

10049006-00302979-00000000

5. Megyei kormányhivatalok földművelésügyi feladatainak ellátásához kapcsolódó számlaszámai:
Kormányhivatal és az általa ellátott szakfeladat megnevezése

Számlaszám

Baranya Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10024003-00300953-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10025004-00299657-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal földművelésügyi
feladatok

10027006-00302797-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10028007-00302618-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10029008-00302625-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal földművelésügyi
feladatok

10033001-00299633-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10034002-00301789-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10035003-00299619-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal földművelésügyi
feladatok

10045002-00301806-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal földművelésügyi
feladatok

10036004-00301404-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10037005-00302072-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10023002-00302223-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10039007-00301105-00000000
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal földművelésügyi
feladatok

10044001-00336073-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10046003-00302412-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10047004-00301370-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10048005-00299516-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok

10049006-00302993-00000000

6. Megyei kormányhivatalok erdészeti feladatainak ellátásához kapcsolódó számlaszámai:
Kormányhivatal és az általa ellátott szakfeladat megnevezése

Számlaszám

Baranya Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatok

10024003-00304287-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatok

10025004-00299657-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatok

10027006-00302773-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatok

10034002-00301765-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatok

10035003-00299619-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatok

10023002-00302371-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatok

10039007-00301143-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatok

10047004-00301466-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatok

10048005-00299516-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatok

10049006-00302986-00000000
”
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2. melléklet a 46/2016. (VII. 13.) FM rendelethez
1. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2015.” szövegrész helyébe a „2016.”
szöveg lép.
2. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:7 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(256512)

1. A természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból,
illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási igények, továbbá
kármegelőzési igények, és az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív
költségek,
2. a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges, a védett természeti
területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény,
valamint a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény
12/C. §-a szerinti területvásárlások, kisajátítások és kártalanítási igények,
3. a területek állami tulajdonba vételével összefüggésben felmerülő, ahhoz
szorosan kapcsolódó, járulékos, valamint a védett és védelemre tervezett természeti
területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és
adatkezelési költségek, és
4. a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és
végrehajtásához szükséges költségek finanszírozása.

3. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:17 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(241267)

1. A Környezetvédelmi Alap Célfeladatok (a továbbiakban: KAC) és a Vízügyi
Célelőirányzat felhasználását korábban szabályozó jogszabályok alapján
vállalt kötelezettségek,
2. a KAC pályázatokkal kapcsolatos irattárazási feladatok, és
3. a korábban támogatásban részesített pályázatok záró-, illetve
utóellenőrzési feladataival kapcsolatban felmerülő költségek
finanszírozása.

4. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:20 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(004471)

1. Az agrár- és környezetügyi közhasznú kutatás+fejlesztés+innovációs
(a továbbiakban: K+F+I) témák finanszírozása,
2. a K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása,
3. a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek
működési feltételeinek javítása,
4. a kutatói utánpótlás elősegítése,
5. kutatóintézetek részvételével működő agrár-innovációs operatív
csoportok kialakulásának elősegítése,
6. az agrárkutatási tevékenységet érintő információk közzétételének
(tudományos lapok, szakmai kiadványok és elektronikus felületek) és
ismeretterjesztő rendezvények támogatása,
7. a hazai és nemzetközi agrár- és környezetügyi kutatási és
kutatásszervezési feladatok támogatása,
8. a kutatási szervezet továbbfejlesztésére vonatkozó tevékenységek
támogatása, és
9. a Tokaji borvidék szőlészeti és borászati kutatási feladatainak
céltámogatása.
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5. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat egyesített D:21 és E:21 mezője helyébe a következő
mező lép:
(Jogcím csoport név)

(278678)

(Jogcím név)

4_Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása

6. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:21 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(278678)

A Kárpát-medencei agrár- és környezetvédelmi együttműködésekben
részt vevő és a határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok
megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő
szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi
támogatása.

7. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:22 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(297080)

1. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás
igénybevételének feltételeiről szóló rendeletben foglalt célterületek és azok
alprogramjai, és
2. a Gyepre alapozott szarvasmarha-kihelyezési program, mint a 2015. évi
Tanyafejlesztési Program V. célterületének kiegészítő programja
megvalósításához szükséges tevékenységek finanszírozása.

8. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:22 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(297080)

1. a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás igénybevételének feltételeiről szóló rendeletben nevesített
kedvezményezettek,
2. a Gyepre alapozott szarvasmarha-kihelyezési program, mint a 2015. évi
Tanyafejlesztési Program V. célterületének kiegészítő programja
megvalósításában résztvevő költségvetési szerv

9. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat egyesített D:24 és E:24 mezője helyébe a következő
mező lép:
(Jogcím csoport név)

(241601)

(Jogcím név)

8_Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

Európai uniós
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10. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 30a. sorral egészül ki:
forrásból
(Sorszám

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

név

név

Jogcím
csoport
név

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának módja

Támogatási

Rendelkezésre

Visszafizetés

előleg

bocsátás módja

határideje

Biztosíték

Kezelő

Lebonyolító

szerv

szerv

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

1. A kedvezményezett

1. A pálinkáról,

valamennyi

a törkölypálinkáról

– jogszabály alapján

és a Pálinka Nemzeti

„30a

355495

21 Pálinka Nemzeti
Tanács

Tanácsról szóló 2008.

1. egy

évi LXXIII. törvényben

összegben,

meghatározott
közfeladatok
működési, beruházási

Pálinka Nemzeti
Tanács

egyedi

indokolt

vagy

döntés

esetben

2. részle-

alapján

nyújtható

tekben

és fejlesztési célú, és

történő

2. a Pálinka Nemzeti

kifizetéssel

Tanács működéséből
eredő feladatainak
támogatása.

beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó,
-

a támogató javára szóló
beszedési megbízás

-

-

-”

benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
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11. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:36 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(348151)

Lovas rendezvények támogatása.
Az előirányzatból beruházási célú támogatás nyújtható.

12. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:36 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(348151)

1. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet
2. költségvetési szerv

Európai uniós
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13. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 36a. és 36b. sorral egészül ki:
forrásból
(Sorszám

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

név

név

Jogcím
csoport
név

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának módja

Támogatási

Rendelkezésre

Visszafizetés

előleg

bocsátás módja

határideje

Biztosíték

Kezelő

Lebonyolító

szerv

szerv

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

1. A Tokaji Borvidék
szakmai feladatainak
megvalósításához
szükséges beruházások

1. A kedvezményezett

és programok,

valamennyi

2. a Tokaji Borvidék

– jogszabály alapján

Borászati Közösségi
Infrastruktúra

„36a

356073

34_Tokaji

Programhoz (a

Borvidéken

továbbiakban:

megvalósuló

Program) kapcsolódó

szakmai feladatok

épületek létesítésének,

támogatása

3. a Programot
kiszolgáló további
infrastrukturális
fejlesztések
megvalósításának, és
4. a Program

beszedési megbízással
Tokaji Szőlő- és
Bortermelési
Közösségi
Infrastruktúra
Központ
Nonprofit Kft.

megterhelhető – fizetési
egyedi

indokolt

részletekben

döntés

esetben

történő

alapján

nyújtható

kifizetéssel

számlájára vonatkozó,
-

a támogató javára szóló
beszedési megbízás

-

-

-”

benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

lebonyolítási költségei
fedezésének
támogatása.
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agrármarketing

1. A kedvezményezett

tevékenység, és

valamennyi

2. ezzel

– jogszabály alapján

összefüggésben

beszedési megbízással

az Agrármarketing
Centrum Nonprofit
36b

333739

36_ Agrár-

Kft.-nél

marketing

(a továbbiakban:

célelőirányzat

AMC Kft.) felmerülő
működési kiadások
támogatása.
Az előirányzat
tartalmazza
a kezelésével és
működtetésével járó

megterhelhető – fizetési

1. egy
AMC Kft.

egyedi

indokolt

összegben,

döntés

esetben

vagy

alapján

nyújtható

2. részletekben,

számlájára vonatkozó,
-

a támogató javára szóló
beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,

-

AMC Kft.

-”
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1. A közösségi

4. kezesség, vagy
5. óvadék.

költségeket is.
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14. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:39 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(241089)

Az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM
rendelet [a továbbiakban: 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet] alapján a köznevelési
intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátása, valamint
az ehhez kapcsolódó edukációs tevékenység támogatása.

15. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:39 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(241089)

1. a 19/2015. (IV. 24.) FM rendeletben nevesített kedvezményezettek
2. köznevelési intézmény
3. népszerűsítés esetén civil szervezet

16. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:45 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(029692)

1. tenyésztő szervezetek tagjai
2. akik tenyésztő szervezetek tenyésztési programjának végrehajtásában részt
vesznek, illetve ahhoz adatot szolgáltatnak

17. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:47 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(029713)

1. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése,
2. apróvad-gazdálkodás, élőhely-fejlesztés, hagyományos vadászati módok,
vadászati kultúra, vadgazdálkodási kutatás támogatása és népszerűsítése.

18. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:50 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(284312)

1. erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő magántulajdonú erdőre
nyilvántartott erdőgazdálkodók
2. a feladatok végrehajtását végző külső személyek
3. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá
tartozó költségvetési szerv
4. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet
5. gazdálkodó szervezet

19. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:51 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(250723)

1. A 2004. május 1-jét megelőzően vállalt agrárberuházások forrásainak
finanszírozása, és
2. a Kincstár által ellátott lebonyolításért, folyósításért, a követelések kezelésért
és az analitikus nyilvántartás vezetéséért, továbbá a támogatás jogszerű
felhasználásának ellenőrzéséért járó megbízási díj finanszírozása.
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20. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:52 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(250734)

1. Az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti
nemzeti támogatások (ÁNT), valamint az alábbi támogatások:
1.1. az anyakecske, bak és gödölye beállításának csekély összegű támogatása,
1.2. a kecsketej előállításának csekély összegű támogatása,
1.3. az anyajuh, kos és jerke beállításának csekély összegű támogatása,
1.4. a juhtej előállításának csekély összegű támogatása,
1.5. a tejtermelőknek nyújtható rendkívüli támogatás finanszírozása,
1.6. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó
mezőgazdasági csekély összegű támogatás, és
1.7. a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján nyújtható csekély összegű
támogatás,
2. a csoportmentességi rendeletek és a csekély összegű támogatás formájában már
kihirdetésre került vagy tervezett támogatási konstrukciók és egyéb, az Európai Bizottság
részére notifikált és jóváhagyott támogatások:
2.1. az állattenyésztés támogatása:
2.1.1. a sertés állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.2. a baromfi állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.3. az anyakoca állatjóléti támogatása,
2.1.4. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a tenyészbaromfi fajok
állatjóléti támogatása,
2.1.5. az egyes állatbetegségek megelőzésére, leküzdésére és felszámolására irányuló
állategészségügyi szolgáltatások támogatása,
2.1.6. az állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása,
2.1.7. a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának támogatása,
2.1.8. a minőségi pontytenyésztési program csekély összegű támogatása, és
2.1.9. a nyúltenyésztés csekély összegű támogatása,
2.2. az agrárfinanszírozás támogatása:
2.2.1. a birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása,
2.2.2. az éven túli forgóeszköz hitelek kamattámogatása,
2.2.3. a családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása,
2.2.4. a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben
nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján nyújtott beruházási hitelkamatés lízingdíj támogatás,
2.2.5. az aszály- és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása,
2.2.6. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram és az ehhez kapcsolódó kamattámogatás,
2.2.7. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatása,
2.2.8. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
2.2.9. a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében
a kezességvállalási díjak költségvetési támogatása, és
2.2.10. a TÉSZ forgóeszköz hitelprogram támogatása,
2.2.11. az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 csekély összegű kamattámogatása,
2.2.12. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 csekély összegű kamattámogatása,
és
2.2.13. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 csekély összegű
kamattámogatása,
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2.3. egyéb támogatások:
2.3.1. a növény-egészségügyi feladatok ellátásának támogatása,
2.3.2. a jégeső-elhárítás támogatása,
2.3.3. a szőlő-gyümölcs ágazatban felhasznált gázolaj jövedéki adójának csekély összegű
támogatása,
2.3.4. a mezei őrszolgálatok, valamint a mezőőrök foglalkoztatásának támogatása,
2.3.5. a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség elleni védekezés támogatása,
2.3.6. a szárított takarmány csekély összegű támogatása,
2.3.7. a méhészeti járművekre igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.8. a mezőgazdasági biztosítási díjhoz nyújtott támogatás,
2.3.9. a fűszerpaprika minőségi árutermelésének csekély összegű támogatása,
2.3.10. az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására
igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.11. az egyes, földrajzi árujelző oltalommal rendelkező termelői szerveződések
jövedelempótló támogatása,
2.3.12. a sertés, baromfi ágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,
2.3.13. időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci
zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása, és
2.3.14. az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli
jövedelempótló támogatása.
21. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:53 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(343128)

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény
(a továbbiakban: Hhvtv.) 63. § (3) bekezdésében részletezett feladatok
támogatása

22. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:53 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(343128)

1. költségvetési szerv
2. a Hhvtv.-ben meghatározott, halgazdálkodásra jogosult személy
3. halgazdálkodással, horgászturizmussal kapcsolatos kutatással, oktatással,
ismeretterjesztéssel, szaktanácsadással, szakképzéssel vagy művészeti
tevékenységgel foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy egyéb
gazdálkodó szervezet
4. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet

23. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:54 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(265978)

1. azon gazdálkodók, akik a 2011. évi CLXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésében
foglalt jogosultsági feltételeket teljesítették
2. költségvetési szerv
3. köztestület
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24. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:59 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(334239)

1. Az Európai Unió általi pénzügyi kizárásoknak, továbbá az intervenciós
felvásárlásokhoz kapcsolódó járulékos költségek Európai Unió által nem
térített részének a KESZ felé történő rendezése,
2. a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó visszafizetési
kötelezettség rendezése,
3. az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi
végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek azon részének
finanszírozása, amelyek a végrehajtás során nem térültek meg,
4. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. §
(7) bekezdése szerinti hitelezői nyilvántartásba-vételi díj megelőlegezése, és
5. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1) bekezdése
szerinti végrehajtási költség megelőlegezése,
6. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból származó támogatások azon
részének finanszírozása, ahol a termelőknek határozat alapján jogos igénye
keletkezett, de annak Európai Unió felé történő lejelentése és visszaigénylése
– a jogosultnak (termelőnek) fel nem róható – technikai okok miatt jogszerűen
nem valósítható meg és a szükséges forrás egyéb előirányzatról nem
biztosítható.

25. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:61 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(348195)

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtoknak és a Mezőhegyesi Állami Ménesnek:
1. a védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő lófajtáinak az eredeti
állapotukban történő megőrzésének,
2. a lótenyésztéssel, lovassporttal, lovaskultúra ápolásával kapcsolatos szakmai
feladatainak, és
3. a szakképzésben való részvételével, valamint a kezelésükben lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos szakmai feladatainak
támogatása.

26. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:61 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(348195)

költségvetési szerv
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27. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletébe foglalt táblázat a következő 67. sorral egészül ki:
Európai uniós
forrásból
(Sorszám

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

név

név

Jogcím
csoport
név

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási

Rendelkezésre

Visszafizetés

előleg

bocsátás módja

határideje

Biztosíték

Kezelő

Lebonyolító

szerv

szerv

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

A Kvtv. 19. §

„67

352106

18 Fejezeti
stabilitási tartalék

(6) bekezdésében

A Kvtv. 19. §

A Kvtv. 19. §

foglaltak szerint a Kvtv.

(7) bekez-

(7) bekez-

19. § (7) bekezdésében

désében

désében

meghatározott

meghatározott

meghatározott

kormányhatározatban

kormány-

kormány-

foglalt céloknak

határozat

határozat

megfelelően

szerint

szerint

használható fel.

1. egy
összegben,
vagy
-

2. részletekben,

-

-

-

-

-”

időarányosan
történő
kifizetéssel
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2016/4. számú határozata

Az ügy száma: Köf.5016/2016/4.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Az ügy tárgya: telekadó rendelet törvényességi felülvizsgálata

Rendelkező rész
A Kúria
–
megállapítja, hogy a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata képviselő-testületének
a 45/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelettel módosított, 2012. január 1-jétől hatályos, a helyi telekadóról
szóló 37/2008. (XI. 28.) Ök. számú rendelet 7. §-a és
–
a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata képviselő-testületének a 2013. január 1-jével
hatályos 41/2012. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése törvénysértő volt;
–
megállapítja, hogy a törvénysértő rendelkezések nem alkalmazhatók a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság előtt folyamatban lévő 26.K.30.058/2016. számú eljárásban;
–
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
[1] Az adózó tulajdonát képezi a Budapest XX. kerület .../35. helyrajzi számú, 24 524 m2 alapterületű belterületi „kivett
beépítetlen terület” megnevezésű telek, amely a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének a Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 25/2001. (VII. 30.) Ök. számú rendelete
(a továbbiakban: KVSz) értelmében az E-TG-XX Turisztikai erdők jelű övezetben található. A telek a beépítésre nem
szánt övezetbe tartozik, azon épületet elhelyezni nem lehetett. Az alperes jogerős határozataiban a 2011. évre
7 038 388 forint, a 2012. évre 7 381 724 forint, és a 2013. évre 7 381 724 forint telekadó megfizetésére kötelezte
a felperest.
[2] Az adókivetés a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.), valamint a Budapest Főváros
XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata képviselő-testületének a 45/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelettel
módosított, 2012. január 1-jétől hatályos, a helyi telekadóról szóló 37/2008. (XI. 28.) Ök. számú rendeletén
(a továbbiakban: Ör.1.), valamint a 2013. január 1-jével hatályos 41/2012. (XII. 7.) önkormányzati rendeletén
(a továbbiakban: Ör.2.) alapult.
[3] A felperes keresete folytán eljárt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (a továbbiakban: Bíróság) a perben
szakértői bizonyítást vett fel. Meghozott ítéletében megállapította, hogy a telek a 2011. évben nem minősült
adótárgynak, a 2012–2013. adóévekben pedig mérsékelt adózási kötelezettség terhelhette csupán. A Bíróság ezért
hatályon kívül helyezte az adóhatóság határozatait.
[4] A Kúria felülvizsgálati eljárásában az ítélet hatályon kívül helyezése mellett új eljárásra utasította a Bíróságot.
A 2011. év tekintetében a döntést helyesnek és jogszerűnek ítélte, a 2012–2013. évek vonatkozásában azonban
arra utasította a Bíróságot, hogy értékelje a Helyi adó tv. 17. §-t módosító új szabályozást, minősítse a telket
adótárgyként, vizsgálja meg az adómérséklés lehetőségét, végül foglaljon állást az Ör.1. és az Ör.2. keresetben
vitatott adómértékével kapcsolatosan is.
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Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása
[5] A Bíróság indítványában az Ör.1. 7. §-ának, valamint az Ör.2. 2. § (2) bekezdésének törvényességi vizsgálatát
indítványozta a Helyi adó tv. 6. § c) pontjának fényében. Indokolása értelmében az Ör.1. 2012. január 1-jétől
és az Ör.2. 2013. január 1-jétől hatályos 301 forint/m2 adómérték nem igazodott a helyi sajátosságokhoz,
az adókötelezettségnek a tulajdonolt vagyontömeg értékéhez és az adóalany teherviselő képességéhez,
az önkormányzat nem értékelte a telekadó hatálya alá tartozó ingatlanok között fennálló különbségeket.
[6] Az érintett önkormányzat állásfoglalásában a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
(a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján részére megküldött indítvány elutasítását kérte. Álláspontja szerint az Ör.1.
7. §, amely a kerület egészében 301 Ft/m2/év mértékű telekadót határozott meg, és amely szövegszerűen
megegyezett az Ör.2. 2. § (2) bekezdésével, nem törvénysértő.
[7] Az önkormányzat érvelése szerint a telekadó mértéke nem haladta meg a Helyi adó tv. 6. § c) pontja szerinti
valorizált értéket, a kerületen belüli telkek közötti különbségeket pedig az Ör.1. 4. §-ában, valamint az Ör.2.
3. §-ában szabályozott mentességi szabályok megalkotásával értékelte. Utalt arra is az önkormányzat, hogy a telken
épület nem, de építmény elhelyezhető, ami megkérdőjelezi azt az adózói hivatkozást, amely szerint a telek nem
hasznosítható. A telken elvégzendő esetleges beruházások az adókötelezettség oldaláról nem relevánsak. Végül arra
hivatkozott, hogy a Helyi adó tv. 19. § c) pontja törvényi mentességet ad a perbelihez hasonló tényállások esetére,
ezért az Ör.1.-ben vagy az Ör.2.-ben minden további mentesség az építési tilalom tényének kétszeres értékelésére
vezetett volna.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása
[8] Az indítvány megalapozott.
[9] Az önkormányzat a támadott Ör.-t az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére visszavezethető, a Helyi adó tv.
rendelkezései alapján végrehajtó jellegű jogalkotói jogkörében alkotta meg. Ezért az Ör. nem lehet ellentétes
– egyéb jogszabályi rendelkezések mellett – a Helyi adó tv. szabályozásával sem.
[10] Figyelemmel a Bszi. 48. § (3) bekezdésére („… egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan
rendelkezését kell alkalmaznia…”), a Kúria bírói kezdeményezés esetén annak az önkormányzati rendeleti
rendelkezésnek a törvényességi vizsgálatát végzi el, amely a perben alkalmazandó jognak minősül. A rendelkezésre
álló iratokból megállapíthatóan a helyi adóhatóság az adózóra a 2012. és 2013. adóévekre vetette ki a telekadót.
A bíróság által támadott adómértékeket és adókönnyítő szabályokat az Ör.1. esetében a 4. és a 7. §-ok,
az Ör.2. esetében a 2. § (2) bekezdése, valamint a 3. § tartalmazta. A Kúria tehát normakontroll eljárását ezen
rendelkezésekre folytatta le.
[11] Mindezek előrebocsátása után a Kúria döntését az alábbi indokokra alapozta:
A Helyi adó tv. 6. § c) pontja értelmében „[a]z önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy: (…) az adó
mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő
képességéhez igazodóan – az e törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. §
a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által
2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet
megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és
a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa (…)”.
[12] A Helyi adó tv. 6. § c) és d) pontja az Alaptörvény XV. és XXX. cikkei szerinti, az adózók közötti egyenlőség elvét és
a teherbíró képességhez igazodó, arányos közteher-viselés alaptörvényi kötelezettségének követelményét közvetíti
a helyi adó fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok megalkotásakor. A vagyoni típusú helyi adók esetében
az adókötelezettség alapját a vagyontárgy és annak értéke jelenti. Az adó mértéke tehát akkor arányos – tesz eleget
az Alaptörvény és a Helyi adó tv. egyenlőségi és teherbíró képességhez kötöttség követelményének –, amennyiben
az nem oldódik el számottevően az adóztatott vagyon értékétől.
[13] Az önkormányzat végrehajtási jellegű jogszabályban, az absztrakció meghatározott szintjén alkotja meg a helyi
adó megfizetésének szabályait, amelynek szempontjait – az egyéb jogszabályi környezet mellett – a Helyi adó tv.
rendelkezései, azon belül a 6. § c) pontja határozzák meg. A Helyi adó tv. 6. § c) pontja alapján az adózók teherbíró
képességére, a helyi sajátosságokra és az önkormányzat gazdaságpolitikai érdekeinek részeként az önkormányzat
gazdálkodási követelményeire is figyelemmel kell lenni. Ezért az önkormányzatnak értékelnie kell az illetékességi
területe alá tartozó telkek rendeltetését, azok földrajzi elhelyezkedését, a településre jellemző forgalmi értékeket
általában és a településen belüli forgalmi értékekben jelentkező eltéréseket is.
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[14] A Kúria eddigi gyakorlatában – a perbeli tényállást mindig szem előtt tartva – vizsgálta azt, hogy az érintett
önkormányzat elvégezte-e a szabályozás kialakításakor azt az értékelő tevékenységet, amelyet az Alaptörvény
közvetítő szabálya, a Helyi adó tv. 6. § c) pontja és egyéb rendelkezései róttak rá. Az indítvány elutasításával,
azaz a helyi rendeletbeli mérték törvényességének megállapításával végződő döntéseiben (Köf.5001/2013.,
az „ecseri-ügy”, Köf.5038/2013., a „szabadbattyáni-ügy”, legutóbb: Köf.5009/2015. „kaposvári-ügy”, Köf.5021/2015.
„taksonyi-ügy”, Köf.5036/2015. „veszprémi-ügy”) arra a következtetésre jutott, hogy az önkormányzatok
az absztrakció meghatározott szintjén álló rendeletükben teljesítették a Helyi adó tv. rendelkezéseinek kritériumait.
Ezért az egyedi esethez köthető tényállási elemek mellett sem váltak törvénysértővé az önkormányzati rendelet
adómértékre vonatkozó szabályai.
[15] Ezzel szemben a Köf.5081/2012. számon elbírált „Zalaszentiván I.-ügyben” a korlátozott bizonyítási lehetőséget
kínáló normakontroll eljárás keretei között is egyértelmű telekérték és az egyedi esetre alkotott rendeleti szabály
miatt a Kúria az adómérték konfiskáló jellegét aggály nélkül megállapíthatta.
[16] A konkrét ügyben az Ör.1. 7. §-a és az Ör.2. 2. § (2) bekezdése értelmében 2012-ben és 2013-ban „[a] telekadó évi
mértéke a kerület egész területén egységesen 301 Ft/m2”. Az Ör.1. módosított 4. § (1) és (2) bekezdései és az Ör.2.
3. § (1)–(2) bekezdései értelmében „[a] Htv. [Helyi adó tv.] 19. §-ában foglaltakon túlmenően mentes a telekadó alól:
a) a magánszemély lakással beépített telektulajdona,
b) a magánszemély telektulajdona, ha azt jogerős építési engedély alapján lakással beépítik”.
A (2) bekezdés szerint „az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adómentesség a jogerős építési engedély
megszerzésének évétől kezdődik, abban az esetben, ha az építési tevékenység az építési engedély jogerőssé
válásának napjától számított két éven belül megkezdődik.”
[17] A szabályozás az önkormányzat illetékességi területén elterülő valamennyi telket egységes adómérték-rezsim alá
helyezte a 2012. és 2013. adóévben az évi 301 forint/m2 előírásával. Az önkormányzat ezzel mellőzte bármilyen
jellegű sajátosság figyelembe vételét az adókötelezettség megállapításakor. A szabályozás ezen módja nem
áll összhangban a Helyi adó tv. 6. § c) pontjával, azzal a törvényi előírással, amely szerint az önkormányzatnak
az adómérték megállapításakor figyelemmel kell lennie az illetékességi területe sajátosságaira, ami a telekadó
szabályozásakor értelemszerűen a telkek értékére is kihatással lévő sajátosságokat jelenti.
[18] A mentességi szabályok sem tükrözik a telkek közötti eltéréseket, értékkülönbözetet. Szemben az önkormányzat
állásfoglalásában foglaltakkal, a telek beépítettségével összefüggésben álló mentességi szabályok nem alkalmasak
a helyi sajátosságok, a telkek közötti értékkülönbségek megjelenítésére.
[19] A kifejtettekből következőleg a Kúria megállapította, hogy a 2012. január 1-jétől hatályos Ör.1. 7. §-a, valamint
a 2013. január 1-jétől hatályos Ör.2. 2. § (2) bekezdése a Helyi adó tv. 6. § c) pontjába ütközik, ezért azok a Bíróság
előtti eljárásban nem alkalmazhatóak.

A döntés elvi tartalma
[20] A Helyi adó tv. 6. § c) pontjába ütközik az az adómérték, amely nincs tekintettel a telkek eltérő sajátosságaira.

Alkalmazott jogszabályok
[21] 1990. évi C. törvény 6. §, 17. § 22. §

Záró rész
[22] A Kúria a törvénysértés megállapításának jogkövetkezményeit a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja, valamint az 56. §
(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vonta le.
[23] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárta ki.
[24] A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi. 55. §
(2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.
Budapest, 2016. június 14.
Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó s. k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján létrehozza a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságot
(a továbbiakban: NABB).
2. A NABB feladata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény hatálya alá tartozó regionális
Közlekedési Központok és a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság flottakezelő
társaságánál (a továbbiakban: flottakezelő társaság) az autóbusz-beszerzések iparpolitikai céloknak megfelelő
előkészítésének előmozdítása, a beszerzési szempontok egységesítése és a magyar autóbuszipar fejlődésének
elősegítése.
3. A NABB a flottakezelő társaság esetén az adásvétel, csere, bérbevétel, lízing konstrukciókban ajánlást fogalmaz meg
a beszerzési eljárás lényeges tartalma – így különösen a választott eljárástípus, a beszerzés tárgya és mennyisége,
az eljárás indításának tervezett időpontja, a szerződés időtartama, a bírálati szempontok, a pénzügyi-gazdasági
alkalmassági feltételek, a műszaki-szakmai alkalmassági feltételek, a műszaki leírások, egyéb lényeges szerződéses
feltételek – tekintetében.
4. A nem közbeszerzés-köteles, pályázat mellőzésével, közvetlen szerződéskötéssel történő beszerzés esetén a NABB
ajánlást fogalmaz meg a szerződés lényeges tartalma – így különösen a szerződés tárgya és mennyisége, a szerződéskötés
időpontja, a szerződés időtartama, a szerződéses díja, a szerződés műszaki-szakmai tartalma – tekintetében.
5. A NABB az olyan beszerzési eljárásokban, amelyek tárgya a helyi közszolgáltatási feladatok alvállalkozó
igénybevételével való megvalósítása, ajánlást fogalmaz meg a beszerzési eljárás lényeges tartalma – így különösen
az autóbusz beszerzés mellőzésének indokoltsága és a 3. pontban felsorolt további jellemzők – tekintetében.
6. A NABB véleményezi a flottakezelő társaság három éves közbeszerzési tervét és három éves üzleti tervét és feltételes
közbeszerzési eljárásra vonatkozó dokumentumait.
7. A NABB elnöke a nemzetgazdasági miniszter.
8. A NABB tagjai:
a)
a NABB elnöke,
b)
a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára,
c)
a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára,
d)
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, valamint
e)
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára.
9. A NABB elnöke felkéri Budapest Főváros Önkormányzat főpolgármesterét, hogy a NABB tevékenységében tagként
vegyen részt.
10. A NABB állandó meghívottja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
vezérigazgatója.
11. A NABB munkáját a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) segíti.
A Munkacsoport feladata a 3–6. pontban foglalt ajánlások, javaslatok előkészítése.
12. A Munkacsoport elnöke a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős
államtitkára.
13. A Munkacsoport tagjai:
a)
a Munkacsoport elnöke,
b)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kijelölt személy,
c)
a Nemzetgazdasági Minisztérium iparügyekért és államháztartásért felelős szakterületéről
a nemzetgazdasági miniszter által kijelölt egy-egy személy,
d)
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állami vagyon felügyeletéért és közlekedésért felelős szakterületéről
a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt egy-egy személy.
14. A NABB és a Munkacsoport szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, üléseit az elnök hívja össze.
15. A NABB és a Munkacsoport ülésére az elnök más személyeket is meghívhat.
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16. A NABB és a Munkacsoport működésének részletes szabályait, az elnök és a tagok helyettesítésének
rendjét, az esetleges meghívottak ülésén történő részvételét, a NABB és a Munkacsoport tagjaira vonatkozó
összeférhetetlenségi szabályokat az ügyrend tartalmazza. A NABB és a Munkacsoport az ügyrendjét maga állapítja
meg.
17. A NABB és a Munkacsoport titkársági feladatait a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el.
18. A NABB elnöke és tagjai, valamint a Munkacsoport elnöke és tagjai a NABB-ban végzett tevékenységükért
tiszteletdíjban nem részesülnek.
19. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1358/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos egyes intézkedésekről
A Kormány – az Országgyűlés elnökének Steindl Imre Program megvalósításáról adott tájékoztatása alapján – támogatja a Steindl
Imre Program keretében tervezett további intézkedések megtételét, amelyek eredményeként teljes körűen megvalósulhat
a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete (a továbbiakban: Kossuth tér) történetileg hiteles helyreállítása. A Kormány
e cél megvalósítását támogatva
1. egyetért azzal, hogy a Kossuth tér felújítása keretében a teret övező valamennyi épület és a térhez kapcsolódó
közterületek térhez illeszkedő felújítása megtörténjen;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak keretében
a)
a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatti ingatlanon kialakításra kerülő Országgyűlés új
irodaháza (a továbbiakban: Irodaház) a Kossuth tér egységes arculatát biztosító, az eredeti tervekhez és
beépítéshez a lehető leghitelesebben igazodó homlokzattal kerüljön megvalósításra,
b)
az Irodaház a) alpont szerinti megvalósítása során biztosítani kell az ingatlanhoz kapcsolódó közlekedési
funkciók jogszabályoknak megfelelő további fenntartását azzal, hogy a közlekedési funkciók ideiglenes
korlátozására csak a bontási és kivitelezési munkák elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben
kerüljön sor,
c)
az Irodaépület és az Országház közötti földalatti csatlakozás jöjjön létre,
d)
az Országház III-as udvara a Steindl Imre Program korábbi szakaszában beépített XV-ös udvarhoz hasonló
jellegű lefedést kapjon,
e)
a Budapest V. kerület, Vécsey utca 4. szám alatti, 24718 helyrajzi számon nyilvántartott épület
tetőszerkezetének eredeti állapot szerinti helyreállítása szükséges,
f)
a kiemelt nemzeti emlékhely területi lehatárolásának felülvizsgálata szükséges,
g)
pénzügyi ösztönző és támogatási rendszer útján, illetve a szükséges jogszabályi környezet megteremtésével
kell elősegíteni a teret övező, városképi szempontból meghatározó, nem állami tulajdonú épületek állami
szerepvállalással történő homlokzati, tetőszerkezeti rekonstrukcióját,
h)
állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság végezze projektszervezetként a Steindl Imre Program egyes
további elemeinek megvalósításának előkészítését, külön döntés szerint lebonyolítását;
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatalával egyeztetve dolgozza ki és
terjessze a Kormány elé az Irodaház telkére vonatkozó beépítési szabályokat az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 4. § (3a) bekezdése alapján oly módon, hogy azok a korabeli
szabályozáshoz a lehetséges mértékig igazodva tegyék lehetővé a 2. pont a) alpontja szerinti beruházás
megvalósítását;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. július 31.
4. a 2. pont e) alpontja végrehajtása érdekében felhívja a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős
kormánybiztost, hogy vizsgálja meg a Budapest V. kerület, Vécsey utca 4. szám alatti, 24718 helyrajzi számon
nyilvántartott épület tetőszerkezetének eredeti állapot szerinti helyreállításának lehetőségét és feltételeit;
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Felelős:
a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2016. szeptember 30.
5. a 2. pont f ) alpontja végrehajtása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Kiemelt
Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményét kikérve – vizsgálja felül a kiemelt nemzeti emlékhely területi lehatárolását
annak érdekében, hogy a lehatárolás a leghatékonyabban biztosíthassa az 1. és 2. pontban foglalt célok elérését;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. október 31.
6. a 2. pont g) alpontja végrehajtása érdekében felhívja
a)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatalával egyeztetve dolgozza ki és terjessze
a Kormány elé a Kossuth teret övező, nem állami tulajdonban lévő épületek homlokzatának,
tetőszerkezetének rekonstrukcióját lehetővé tevő pénzügyi ösztönző és támogatási rendszerre vonatkozó
javaslatot,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. szeptember 30.
b)
az igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozzák ki és terjesszék
a Kormány elé az a) alpont szerinti rekonstrukció közérdeknek megfelelő megvalósítását lehetővé tevő
szabályozási javaslatot;
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. augusztus 31.
7. a 2. pont h) alpontja végrehajtása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget
vezető minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatalával egyeztetve vizsgálják meg a Steindl Imre Program egyes
beruházásainak előkészítését és külön döntés szerint lebonyolítását végző, az Országgyűlés Hivatala és az érintett
kormányzati szervek együttműködését biztosító állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításának
feltételeit, továbbá a vizsgálat alapján készítsenek javaslatot a Kormány részére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. július 31.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1359/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
1. A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat 7. pont b) alpontjában a „Szervezett
Bűnözés Elleni Koordinációs Központ,” szövegrész helyébe a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző
Központ,” szöveg lép.
2. A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat 8. pont o) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A Munkacsoport tagjai:)
„o) az állami adó- és vámhatóság vezetője,”
3. Ez a határozat a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi
LXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1360/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok
végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1192/2015. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása
koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1192/2015. (III. 31.)
Korm. határozat 1. pontjában a „2016. június 30. napjáig” szövegrész helyébe a „2016. szeptember 30. napjáig”
szöveg lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1361/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva 2500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. június 30.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1361/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.
358462

297102

XI.

Cím
szám

20

Alcím
szám

47

32

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Fejezet
szám

XVII.
358462

Cím
szám

20

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

8,8
2 491,2
-2 500,0
Millió forintban, egy tizedessel

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

47

Jogcím
csop.
szám

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása
K3
Dologi kiadások
K5
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5
Egyéb működési célú kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

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

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

2 500,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
2 500,0

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

2 500,0
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A Kormány 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a Mura nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról
A Kormány
1. megállapítja a Mura nemzeti program (a továbbiakban: Mura Program) célterületét az 1. melléklet szerint,
2. egyetért azzal, hogy a Mura Program keretében komplex, természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt
érintő, hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében valósítsanak meg intézkedéseket, és e program
keretében a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat és intézményi kapacitásokat az 1. mellékletben meghatározott
településeken érvényesítsék,
3. egyetért azzal, hogy a Mura Program stratégiai koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátására
a Miniszterelnökséget vezető miniszter miniszteri biztost (a továbbiakban: Mura Programért felelős miniszteri biztos)
nevezzen ki,
4. a Mura Program elemeit képező, 2. és 3. mellékletben meghatározott fejlesztések a 2. mellékletben foglalt
táblázat E oszlopában meghatározott összegű uniós társfinanszírozás F oszlopában meghatározott ütemezés
szerinti, valamint a 3. mellékletben foglalt táblázat E oszlopában meghatározott összegű uniós társfinanszírozás
F oszlopában meghatározott ütemezés szerinti rendelkezésre bocsátása mellett történő megvalósítása érdekében
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő – a projektgazda és a Mura Programért felelős
miniszteri biztos bevonásával – a 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában meghatározott „Ökoturisztikai
attrakciófejlesztés” tartalmú fejlesztésnek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban
(a továbbiakban: GINOP) éves fejlesztési keretében kiemelt projektként történő nevesítését,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. március 31.
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő – a projektgazda és a Mura Programért felelős
miniszteri biztos bevonásával – a 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sorában meghatározott „Mura-mente
komplex élőhely-fejlesztés” tartalmú fejlesztésnek a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program
(a továbbiakban: KEHOP) éves fejlesztési keretében kiemelt projektként történő nevesítését,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. március 31.
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Mura Programért felelős miniszteri biztos bevonásával –
gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat 6. sorában meghatározott kiemelt projekt megvalósítása
során térség-specifikus tartalom kialakításáról,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
d)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Mura Programért felelős miniszteri
biztos bevonásával – gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sorában meghatározott,
egyes „tudásátadási és tájékoztatási tevékenységek” tárgyú felhívások szakmai előkészítése során
a térség-specifikus tartalmi keretek kialakításáról és önálló forráskeret biztosításáról,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
e)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett projektgazdák és a Mura Programért felelős
miniszteri biztos bevonásával – készítse elő a 2. mellékletben foglalt táblázat 9–15. sorában meghatározott
fejlesztéseknek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) éves fejlesztési
keretében kiemelt projektekként történő nevesítését,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. március 31.
f)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy kezdeményezze a 3. mellékletben foglalt táblázat
3–13. és 16. soraiban meghatározott standard eljárásrendű intézkedések esetében a soron következő
programmódosítás keretében a „Mura program területén megvalósuló fejlesztés” kiválasztási szempontként
való előnyben részesítés érvényesítését,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
g)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 3. mellékletben foglalt táblázat 14. sorában
meghatározott standard eljárásrendű pályázati felhívás kiválasztási szempontjainak kialakítása során a „Mura
program területén megvalósuló fejlesztés” előnyben részesítéséről,
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5.

6.

7.

8.

9.

Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
h)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy szükség szerint kezdeményezze a Zala megyei integrált területi
program módosítását,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az integrált területi programok éves felülvizsgálata során
i)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat
17–19. sorában meghatározott, a 2. és 3. mellékletben foglalt uniós társfinanszírozású fejlesztések
előkészítésének és megvalósításának menedzsmentjéhez szükséges humánkapacitás biztosítása érdekében
az ehhez szükséges források biztosításáról a Közigazgatás és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program
(a továbbiakban: KÖFOP) keretében,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Mura Programért felelős miniszteri biztos bevonásával
a 4. mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. sorában meghatározott „erdei kisvasút korszerűsítése és továbbfejlesztése”
tartalmú fejlesztésnek a 4. mellékletben foglalt táblázat D oszlopában meghatározott legnagyobb összegű
finanszírozását a táblázat E oszlopában meghatározott ütemezés szerint biztosító támogatási szerződést kösse meg
a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Miniszterelnökség fejezet terhére,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. június 30.
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 4. pontban meghatározott fejlesztések előkészítésének
biztosítása érdekében hozza létre a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben (a továbbiakban:
Kvtv.) meghatározott Uniós fejlesztések fejezet keretében a „Komplex nemzeti térségfejlesztési programok uniós
támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése” előirányzatot,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 6. pont szerinti előirányzat részére a 4. mellékletben foglalt
táblázat D:6–D:10 mezőjében meghatározott forrásokat biztosítsa,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 4. melléklet 6–10. sorában rögzített, a Széchenyi
Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) által
ellátandó projekt-előkészítés megvalósítását biztosító jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket
készítse elő, valamint kezdeményezze azok megalkotását, illetve módosítását,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
felhívja a 2. mellékletben meghatározott programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy ha
2017. június 30-ig a 4. pont szerinti fejlesztések támogatása tárgyában az arra jogosult objektív okból nem vállal
kötelezettséget, akkor gondoskodjanak a 2. mellékletben meghatározott források e határozat célrendszerétől
független felhasználásáról az adott program keretein belül, és kezdeményezzék az ehhez szükséges döntések
meghozatalát.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz
A Mura Program keretében fejlesztendő települések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Alsórajk,
Bánokszentgyörgy,
Bázakerettye,
Becsehely,
Belezna,
Bocska,
Borsfa,
Börzönce,
Bucsuta,
Csömödér,
Csörnyeföld,
Dobri,
Eszteregnye,
Felsőrajk,
Fityeház,
Fűzvölgy,
Gelse,
Gelsesziget,
Hahót,
Homokkomárom,
Hosszúvölgy,
Iklódbördőce,
Kacorlak,
Kányavár,
Kerecseny,
Kerkaszentkirály,
Kerkateskánd,
Kilimán,
Kiscsehi,
Kisrécse,
Kissziget,
Kistolmács,
Lasztonya,
Letenye,
Lispeszentadorján,
Liszó,
Lovászi,
Magyarszentmiklós,
Magyarszerdahely,
Maróc,
Miháld,
Molnári,
Murakeresztúr,
Murarátka,
Muraszemenye,
Nagybakónak,
Nagykanizsa,
Nagyrécse,
Nemespátró,
Oltárc,

8111

8112
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Orosztony,
Ortaháza,
Pat,
Páka,
Petrivente,
Pölöskefő,
Pördefölde,
Pötréte,
Pusztamagyaród,
Rigyác,
Sand,
Semjénháza,
Sormás,
Surd,
Szécsisziget,
Szentliszló,
Szentmargitfalva,
Szepetnek,
Tormafölde,
Tornyiszentmiklós,
Tótszentmárton,
Tótszerdahely,
Újudvar,
Valkonya,
Várfölde,
Zajk,
Zalasárszeg,
Zalaszentbalázs,
Zalaszentjakab és
Zebecke.

A Mura Program keretében európai uniós társfinanszírozású programokból közvetlenül finanszírozandó fejlesztések
A
1.

Projekt vagy fejlesztési cél

B
Projektgazda

C

D

Program
(intézkedés)

2.

(Ft)

F
Forrás éve

Turisztika

3.

Ökoturisztikai
attrakciófejlesztés

4.

A Mura-mente komplex
élőhely-fejlesztése
(benne tanösvények is) és
területkezelési centrum
kialakítása

Zalaerdő Erdészeti
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság

5.

GINOP 7. prioritás

Kiemelt projektként,
a kapcsolódó partnerekkel
– önk. civil – konzorciális
formában nevesítéssel

1 500 000 000

2016–2017

KEHOP-4.1.0.

Az éves fejlesztési keretben
nevesítendő kiemelt
projektként

470 000 000

2017

GINOP-5.1.2.

A GINOP-5.1.2. felhíváson
belüli térség-specifikus
tartalom kialakítása helyi
partnerekkel

50 000 000

2016

VP 1. prioritása

Pályázati felhívás keretében
térség-specifikus tartalmi
keretek kialakítása és önálló
forráskeret biztosítható.

50 000 000

2016

Helyi gazdaság fejlesztése

6.

Társadalmi vállalkozások
képzése és mentorálasa
(nem agrár)

7.

Agrárgazdaság –
gazdálkodói tudásbővítés
és készségek fejlesztése

8.

A megvalósítás lehetséges módja

E
Indikatív forrás

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 104. szám

2. melléklet az 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz

Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság és IFKA
Iparfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság,
mint kiemelt projekt
kedvezményezett
Közbeszerzésben
kiválasztandó

Emberi erőforrás fejlesztése

8113

első lépés típusú
programok

10.

családvédelem,
családgondozás

11.

ifjúság: felzárkóztatás,
tehetséggondozás

8114

9.

Célonként és eljárásonként
meghatározott

EFOP 1. és 3. prioritása

12. közösségépítés
13. egészségfejlesztés
14. közszolgáltatás-hozzáférés
Hiányzó humán
15. infrastrukturális kapacitások
kiépítése

Szakellátó intézmény

16.
17. Projektszintű
18. programkoordináció
(segítségnyújtás
projektek fejlesztésében,
19. előkészítésében
és a megvalósítás
menedzsmentjében)

Kiemelt projektekben
a programterületről
célcsoportok, végső
kedvezményezettek
bevonásával

2 000 000 000

2016–2017

70 000 000

2016

50 000 000

2017

30 000 000

2018

EFOP 2. és 4. prioritása
Programszintű menedzsment

SZPI

KÖFOP

Kiemelt projekt keretében
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A Mura Program keretében európai uniós társfinanszírozású programokból előnyben részesítendő fejlesztések
A
1.

Projekt

B
Projektgazda

2.

C

D

Program

A megvalósítás lehetséges módja

E
Indikatív forrás
(Ft)

F
Forrás éve

Helyi gazdaság fejlesztése

3.

Agrárgazdaság

jogosult gazda

VP-4.1.

2016–2017

4.

– kertészeti fejlesztések

jogosult gazda

VP-4.1.

2016–2017

5.

– állattartás fejlesztései

jogosult gazda

VP-4.1.

2016–2017

6.

– kis méretű tárolók,
szárítók

jogosult gazda

VP-4.1.

7.

– agrár-innovációs
beruházások

jogosult gazda

VP-4.1.5.

8.

– hozzáadott érték
növelése (feldolgozás)

jogosult gazda

VP-4.2.

9.

Fiatal gazdák induló
támogatása

jogosult gazda

VP-6.1.

10.

Mezőgazdasági kisüzemek
fejlesztése

jogosult gazda

VP-6.3.

11.

Tevékenység
diverzifikációja, (benne:
turisztika)

jogosult gazda

VP-6.2. és VP-6.4.

12.

Együttműködésen alapuló
fejlesztések

jogosult gazda

VP-16.1., VP-16.3., VP-16.4.
és VP-16.9.

13.

Halgazdálkodási projektek

jogosult gazda

Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program

200 000 000

2016–2017

14.

Társadalmi vállalkozások
(nem mezőgazdasági)

társadalmi vállalkozás

GINOP-5.1.3.

50 000 000

2016–2017

15.

Standard eljárásban
az adott felhívás értékelési
szempontrendszerében
„a fejlesztés nemzeti
program által érintett
területen valósul meg”
kiválasztási szempont
érvényesíthető, illetve
a Vidékfejlesztési Program
folyamatban lévő
2016. évi módosítása
során kezdeményezhető
a szempont érvényesítése.
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3. melléklet az 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz

2016–2017
2016–2017
Projekt vagy
felhívás szinten nem
meghatározható, az összes
indikatív térségi igény:
2 000 000 000

2016–2017
2016–2017
2016

2016–2017

2016–2017

Településfejlesztés, térségfejlesztés

8115

Vidéki infrastruktúra
és alapszolgáltatások
fejlesztése

jogosult támogatást
igénylő

VP-7.2. és VP-7.4.

17.

Agrár-logisztikai központ
(1 db)

Helyi önkormányzat

TOP-1.1.3.

18.

Kerékpáros turisztika
további fejlesztése
(útvonal, szolgáltatás, stb.)

NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság
és önkormányzatok, civil
szervezetek

TOP-1.2.1. vagy TOP-6.1.4.

19.

Térségi foglalkoztatás
bővítése
(képzés és foglalkoztatási
támogatás és mentorálás)

Zala Megyei Önkormányzat
által vezetett konzorcium

TOP-5.1.1. és TOP-5.1.2.

A megyei integrált
területi program alapján
meghirdetett Területés Településfejlesztési
Operatív Program
konstrukciók keretében
igényelhető.

8116

16.

Standard eljárásban
az adott felhívás értékelési
szempontrendszerében
„a fejlesztés nemzeti
program által érintett
területen valósul meg”
előnyt adó szempontként.

300 000 000

2016–2017

150 000 000

2016–2017

150 000 000

2016–2017

300 000 000

2016–2017
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A Mura Program keretében hazai forrásból finanszírozható fejlesztések
A
1.

Projekt vagy feladat

B
Projektgazda

2.

Erdei kisvasút korszerűsítése és továbbfejlesztése

Zalaerdő Erdészeti
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

5.

8.
9.
10.

(a forrás biztosításának módja)

(Ft)

E
Forrás biztosításának éve

Miniszterelnökséget
vezető miniszter
(Kvtv.-ben meghatározott
Miniszterelnökség fejezet)

100 000 000

2016

900 000 000

2017

150 000 000

2016

150 000 000

2017

50 000 000

2018

50 000 000

2019

50 000 000

2020

Projekt-előkészítő alap

6.
7.

D
Forrásigény

Turizmus-fejlesztés

3.
4.

C
Forrás biztosításáért felelős
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4. melléklet az 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz

Programalap (projekt-előkészítési költségek: tervek,
engedélyek, közbeszerzés, terület, előkészítés, stb.)

SZPI

Miniszterelnökséget
vezető miniszter (Kvtv.-ben
meghatározott Uniós
fejlesztések fejezet)

8117

8118
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A Kormány 1363/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
az egyes, a regionális operatív programok keretében finanszírozott projektek el nem számolható
költségeinek Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések
fejezet terhére történő finanszírozásáról
A Kormány
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsák az 1. melléklet
szerinti projektek (a továbbiakban: projektek) 2015. december 31-ét követően felmerült, európai uniós forrásra
el nem számolható költségeinek az 1. mellékletben foglalt táblázat G oszlopa szerinti fedezetét a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet terhére,
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.
(XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a projektek támogatási szerződésének módosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A

1.

2.

3.

4.

5.

Projekt
azonosító száma

DAOP-4.1.3/
B-11-2012-0004
ÉMOP-2.1.1/
B-12-2012-0022

B

Projekt megnevezése

Új bölcsőde létesítése Gara Községben
A Zsóry-fürdő komplex fejlesztése,
gyógyászati és új élményelemekkel való
bővítése

ÉMOP-2.1.1/

Kiemelt turisztikai attrakciók és

F-14-2014-0001

szolgáltatások fejlesztése

NYDOP-2.1.1/

Gyógyfürdőfejlesztés és

B-14-k-2014-0001

szálláshelybővítés Lentiben

C

Kedvezményezett neve

Gara Községi Önkormányzat
Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

D

E

2007–2013 közötti

2007–2013 közötti

F

G

programozási időszakra eső

programozási időszakra eső

2015. december 31-ig kifizetett

Hazai központi költségvetésből

támogatás

elszámolható összköltség

elszámolható támogatás

(Ft)

(Ft)

kifizetendő támogatás

(Ft)

(Ft)

72 002 405

68 402 284

45 823 935

22 217 309

999 931 7126

499 965 856

465 459 875

638 384 388

2 300 000 000

2 300 000 000

1 186 653 916

2 565 000

3 300 000 000

1 017 300 000

731 554 665

285 745 336

Széchenyi Programiroda Tanácsadó
és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
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Felelősségű Társaság
Lenti Város Önkormányzata

8119

8120
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A Kormány 1364/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a foglalkoztatási paktumok,
a fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint a gazdaságfejlesztést ösztönző közlekedésfejlesztés
témájú felhívásokra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok
támogatásához való hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul az 1. mellékletben foglalt táblázat A–C és E oszlopában meghatározott projektjavaslatok (a továbbiakban:
projektjavaslatok) 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa szerinti támogatásához,
2. hozzájárul a projektjavaslatok támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A

B

C

D

E

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Támogatás

Projekt rövid bemutatása

2.

TOP-5.1.1-

Foglalkoztatási Szövetkezés

Baranya Megyei

2 687 999 999

15-BA1-2016-00001

Baranya Felzárkózásáért

Önkormányzat

(Ft)

A megyei szintű foglalkoztatási megállapodás keretében programszerű és
integrált, Baranya megye egészére kiterjedő gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési

2020

együttműködés támogatása, valamint a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához
kapcsolódó program valósul meg. A projekt Pécs és a pécsi járás kivételével a teljes
Baranya megye területét foglalja magában. A fejlesztés hozzájárul a Baranya megye
Integrált Területi Programjában szereplő célokhoz: a helyi gazdaságok fejlesztéséhez,
a piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztéséhez, a tartós növekedésre
képes gazdaság megteremtéséhez, a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok
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1. melléklet az 1364/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz

és a helyi termékek piacra jutásának erősítéséhez, a társadalmi felzárkóztatás
elősegítéséhez.
3.

TOP-5.1.1-

Együttműködés a helyben

Bács-Kiskun Megyei

15-BK1-2016-00001

foglalkoztatásért –

Önkormányzat

2 500 000 000

A projekt célja az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai
végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci

Bács-Kiskun megyei

elhelyezkedésének támogatása, a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának

foglalkoztatási és

javítása. A projekt szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan

gazdaságfejlesztési

segítő tevékenységek választhatók ki az egyén számára, amelyek hozzájárulnak

együttműködés

az egyén munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez. A projekt
megvalósítói elsődleges prioritásként kezelik a megye területi sajátosságaiból
is adódó, fejlettségbeli, gazdasági és foglalkoztatási különbségek mérséklését.
A beavatkozások fontos célterületei, a megyében levő szabad vállalkozói zóna, a határ
mente, valamint a „Homokhátság” települései.

4.

TOP-5.1.1-

Foglalkoztatási paktum

Békés Megyei

15-BS1-2016-00001

Békés megyében

Önkormányzat

2 408 000 000

A projekt kiemelt célja a megye foglalkoztatási, gazdasági helyzetének javítása,
munkaerőpiacának védelme. Közvetlen célja, hogy egy megyei szintet lefedő, átfogó
paktumrendszer jöjjön létre, amelynek alapjait a helyi megállapodások alkotják.
A megyei paktum kiemelt területe a kormányhivatal által nyilvántartott álláskeresők
foglalkoztatásba helyezése és a hátrányos helyzetűnek minősülő közfoglalkoztatottak
munkaerőpiacra történő visszavezetése, összhangban az ez által indokolttá vált
képzések megvalósulásával.

5.

TOP-5.1.1-

Foglalkoztatási és

Borsod-Abaúj-Zemplén

15-BO1-2016-00001

gazdaságfejlesztési

Megyei Önkormányzat

2 316 000 000

A projekt célja képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása a köz- és gazdasági
szféra partnerségében, a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű

együttműködés Borsod-

munkavállalók elhelyezkedésének segítése. A megyei paktum támogatási területe

Abaúj-Zemplén megyében

a Miskolcon kívüli területekre terjed ki. A megyei paktum alapvetően a bölcsődei
kapacitásbővítéshez, a helyi önkormányzatok és gazdasági társaságaik, valamint
elsősorban az építőipar, mezőgazdaság, élelmiszeripar foglalkoztatási igényeihez
kapcsolódó támogatásokat nyújtja.

8121

TOP-5.1.1-

Foglalkoztatási-gazdasági

15-FE1-2016-00001

együttműködések és

Fejér Megyei Önkormányzat

1 331 499 942

A projekt részcélja a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés
keretében, programszerű, integrált, Fejér megye egészére kiterjedő,

szolgáltatások fejlesztése

a releváns, valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság- és

Fejér megyében

foglalkoztatásfejlesztési stratégia megalkotása. A projekt fő célja e stratégiában,

8122

6.

Fejér megye Integrált Területi Programjában és a megyei területfejlesztési
programban meghatározottakkal összhangban olyan képzési és foglalkoztatási
program megvalósítása, amely szolgáltatásaival és pénzügyi eszközeivel fenntartható
módon járul hozzá a megye gazdaságának fejlődéséhez és a területi hátrányok
csökkentéséhez, a pénzügyi egyensúly fenntartásához.
7.

TOP-5.1.1-

Hajdú-Bihar megyei

Hajdú-Bihar Megyei

15-HB1-2016-00001

foglalkoztatási

Önkormányzat

1 235 000 000

A projekt célja, hogy a projekt keretén belül minél szélesebb körű partnerség
épüljön ki Hajdú-Bihar megyében a munkavállalói, munkaadói és civil szervezetek,

megállapodás,

önkormányzatok és képző központok között. A projekt további célja a megye

foglalkoztatási-

lakossága képzettségi színvonalának növelése, a tartós munkanélküliek számának

gazdaságfejlesztési

csökkentése, valamint az is, hogy a megyében minél magasabb foglalkoztatottsági

együttműködés

szintet tudjanak elérni. A megyei paktum a megye teljes területére terjed ki, kivéve
Debrecen közigazgatási területét.

8.

TOP-5.1.1-

Foglalkoztatási-gazdasági

Jász-Nagykun-Szolnok

15-JN1-2016-00001

együttműködések

Megyei Önkormányzat

1 339 000 000

A projekt átfogó célja a megyei foglalkoztatási együttműködések – paktumok –
képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük,

megvalósítása

eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű

Jász-Nagykun-Szolnok

akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása

megyében

Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területén. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei
paktum keretében létrejött megyei szintű foglalkoztatási együttműködés szakmai,
területi és ágazati egyeztetett szempontokra építkezve ernyőszervezetként működik.
A megyei paktum mind Szolnok paktumával, mind pedig a helyi paktummal
összehangoltan kerül megvalósításra.

9.

TOP-5.1.1-

Nógrád megyei

Nógrád Megye

15-NG1-2016-00001

foglalkoztatási paktum

Önkormányzata

1 024 000 000

A paktum keretei között kifejtett tevékenység Nógrád megye területére terjed ki
Salgótarján közigazgatási területének kivételével. A megyei paktum keretei között
kifejtett tevékenység elsősorban a megyei stratégiai ágazatokra, ezen belül kiemelten
a beszállító, többségében külföldi tulajdonú nagyvállalatokra koncentrálódik.
Mindemellett – felülről jövő kezdeményezésként – a paktum célja elősegíteni
hozzáadott értéket képviselő ágazatok betelepedése, társadalmi foglalkoztatás
erősítése) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében létrehozott
üzleti infrastruktúrákba települni szándékozó vállalkozások támogatását. A projekt
közvetlen módon – fő célként – segíti elő a munkahelyteremtést, és kiegészítő
tevékenységei útján hozzájárul a gazdasági növekedéshez. Cél a projekt tervezett
ösztönző beavatkozásai útján a területfejlesztési programban megfogalmazott célok
a „Fejlődő gazdaság” és „Aktív, kreatív, együttműködő társadalom” prioritások mentén
történő elősegítése, azok minden egyes specifikus célkitűzését teljesítve.
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a megyei területfejlesztési programban kitűzött célok teljesülését (különösen magas

TOP-5.1.1-

Foglalkoztatási

Szabolcs-Szatmár-Bereg

15-SB1-2016-00001

együttműködések

Megyei Önkormányzat

2 593 000 000

A projekt célja, hogy a korábbi növekedési modellek hiányait pótolva egy
intelligensebb, fenntarthatóbb fejlődési szakasz vegye kezdetét a foglalkoztatásban.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Cél a hazai foglalkoztatási szint emelése, amihez elengedhetetlen feltétel a megfelelő

megyében

mennyiségű és minőségű szakember kiképzése. A projekt hosszú távú célja az aktív és
kölcsönös kommunikáció fenntartása a gazdasági szereplők között, a munkavállalói és
munkáltatói oldalon a fenntartható harmonizáció létrehozása, a munkahelyteremtés
fokozásával egy versenyképesebb gazdaság megteremtése.

11.

TOP-5.1.1-

Somogy Megyei

Somogy Megyei

15-SO1-2016-00001

Foglalkoztatási Paktum

Önkormányzat

1 878 000 000

A projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon a Somogy megyei és helyi emberi erőforrás
fejlesztéséhez, foglalkoztatás ösztönzéséhez és társadalmi együttműködések
erősítéséhez. A projekt további átfogó célja, hogy hozzájáruljon Somogy megye
felzárkóztatásához, a belső területi kiegyenlítődéshez, a társadalmi kohézió
erősítéséhez. A projekt operatív célja a foglalkoztatás növelése, gazdasági
versenyképesség erősítésére: a foglalkoztatás Somogy megyei szereplői
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együttműködésének megteremtése, az információáramlás elősegítése, a helyi
foglalkoztatás paktumokban részes felek módszertani segítése, beavatkozásaik
összehangolása, Somogy megyére kiterjedő foglalkoztatási együttműködések képzési
és foglalkoztatási programjainak, munkaerő-piaci programjainak megvalósítása.
12.

TOP-5.1.1-

Tolna Megyei

Tolna Megyei

15-TL1-2016-00001

Foglalkoztatási Paktum

Önkormányzat

1 255 000 000

A program átfogó célja a foglalkoztathatóság és foglalkoztatás növelése és
a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérséklése.
A projekt megvalósítása során közvetlen cél, hogy a Tolna megyére kiterjedő
foglalkoztatási együttműködés keretében olyan képzési és foglalkoztatási programok
megvalósítására kerüljön sor, amelyek a munkaerőpiac bővítéséhez, a célcsoportok
képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez
szükségesek. A fejlesztés hozzájárul a megyei stratégiai célok eléréséhez, a gazdaság
fejlődéséhez szükséges szakemberállomány biztosításhoz, és ezzel párhuzamosan
a hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálásához. A projekt céljait egyrészt
a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javításával és munkaerő-piaci
hátrányainak csökkentésével, másrészt a munkaerő minőség és tudás fejlesztésével
kívánják megvalósítani.

13.

TOP-5.1.1-

Veszprém megyei

Veszprém Megyei

15-VE1-2016-00001

foglalkoztatási-

Önkormányzat

1 250 000 000

A paktum – Veszprém és a veszprémi járást alkotó további települések közigazgatási
területe kivételével – Veszprém megye területén valósul meg. A fejlesztés

gazdaságfejlesztési

keretében létrejött szervezet gondoskodik a megye területén működő paktumok

együttműködés

vonatkozásában ernyőszervezeti feladatok ellátásáról, a helyi paktumok szakmai
támogatásáról, tevékenységük összehangolásáról és paktumszolgáltatások
nyújtásáról ott, ahol helyi együttműködés nem jön létre. Emellett további
együttműködést segítő feladatokat lát el: együttműködés a kormányhivatalok és
a megyei önkormányzatok helyi gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztéshez kapcsolódó
szakmai háttérszervezetei között a területfejlesztési feladatellátáshoz kapcsolódóan.
Elősegíti a mindenkori foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések hatékony
megvalósulását. A projekt célja a munkaerő-piaci kereslet vezérelt képzési programok
megvalósítása.

8123

TOP-6.1.5-

Eger Keleti Városrész

Eger Megyei Jogú Város

15-EG1-2016-00002

gazdaságfejlesztést és

Önkormányzata

1 356 999 445

A projekt eredményeként – a Kertész utca felújításával – Eger déli iparterülete jól
megközelíthetővé válik. A felújítás során mintegy 3,265 km korszerűsített útvonal

munkaerő mobilitás

kerül kialakításra. A projekt során a Kertész utca felújítására kerül sor a Szarvas

ösztönzését szolgáló

tértől az Ostorosi utcáig bevonva a Maklári és Homok utca becsatlakozásának

közlekedésfejlesztése

területét és a Mekcsey utca egy részét is. Az útburkolatot felújítják, új forgalmi

8124

14.

rendet alakítanak ki, és biztonságos gyalogos átkelőhelyeket építenek ki.
Az útfelújításhoz kapcsolódóan megvalósul az érintett vízi közművek azbesztcement
gerinchálózatának teljes átépítésére, új tűzcsapok kialakítására is. Az útfelújításhoz
kapcsolódóan a zöldfelületeket rendezik. A projekt eredményeként a város egyik
legforgalmasabb útvonalát újítják meg, amely összeköttetést jelent a lakóterületek és
az ipari területek között, és az iparterületekre irányuló tömegközlekedésben is fontos
szerepet játszik.
15.

TOP-6.1.5-

Gazdaság- és

Győr Megyei Jogú Város

15-GY1-2016-00001

sportgazdaság

Önkormányzata

2 043 000 000

A fejlesztés keretében öt fejlesztési helyszínen valósul meg beruházás:
1. a Radnóti Miklós út kiépítése az 1. számú főútig,

fejlesztést és a munkaerő

2. a Bercsényi liget fejlesztése,

mobilitását ösztönző

3. Győr Iparcsatorna szervizút – Puskás Tivadar úti kikötés megépítése a győri

közlekedésfejlesztés

sportarénához való kikötés, amely révén a Puskás Tivadar út képes lesz Győr Gyárváros

Győrben

városrész jelentős forgalmát gyorsan és akadálymentesen elvezetni,
4. Szövetség utca – Bácsai út nyomvonal-korrekciója, amely kapcsolódik az 1. számú
főút és a 14. számú főút közötti kapcsolat megteremtéséhez,
5. 83. számú főút, Szauter Ferenc út és 82. számú főút csomópont kapacitásbővítő
átépítése. A beruházások keretében meglévő burkolt útszakaszokat újítanak fel, új
útszakaszokat építenek ki, csapadékvíz-elvezetéssel, közművédelemmel. Ezenkívül
parkolóhelyeket, közvilágítási hálózatot, kerékpáros útvonalat és biztonságos
gyalogosközlekedést biztosító járdákat építenek ki, valamint buszmegállókat
helyeznek el.

16.

TOP-6.1.5-

Hódmezővásárhely keleti

Hódmezővásárhely Megyei

15-HMV1-2016-00001

elkerülő út építése

Jogú Város Önkormányzata

1 840 000 000

A projekt keretében megépítik Hódmezővásárhely 3,175 km hosszú, 11,5 kN
tengelyterhelésre méretezett keleti elkerülő útszakaszát a 47. számú főút és
a 4421. jelű összekötő út között. Az új elkerülő út 47. számú főúttal és a 4421. jelű
összekötő úttal alkotott csomópontjai körforgalmú csomópontként épülnek meg,
közlekedés biztonságos átvezetését is biztosítják. Az új út megépítésével csökken
a város keleti iparterületei felé irányuló átmenő forgalom a belvárosi térségben,
az új út hozzájárul a széndioxidszint csökkenéséhez, és a belvárosi forgalom
biztonságosabbá válik. Az új elkerülő út közvetlenebb kapcsolatot teremt Makó
és Orosháza között, valamint kedvezőbb közlekedési feltételeket biztosít a keleti
iparterületre települt vállalkozások telephelyeinek eléréséhez.
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a lakott területeken átmenő szakaszán közvilágítást építenek ki, valamint a kerékpáros

TOP-6.1.5-

Mester út és környéke

Szolnok Megyei Jogú Város

15-SL1-2016-00001

közlekedéshálózatának

Önkormányzata

2 640 000 000

A projekt keretében felújítják a szolnoki Dr. Sebestyén Gyula utat, és új nyomvonalon
létesített úttal összekötik azt a 3225. jelű összekötő úttal (a szolnoki Besenyszögi út

a munkaerő mobilitását

és Mester út). A 1,9 km hosszúságú út Szolnok észak-keleti részén húzódik és fontos

ösztönzését szolgáló

összeköttetést fog biztosítani a majdani M4 gyorsforgalmi út és a város centruma

fejlesztése

között, valamint gyűjtő és feltáró útként funkcionál a város észak-keleti térségben
kialakítandó ipari területei között. A projekt során 1500 m hosszú szakaszon
elválasztott gyalogos és kerékpáros sávot, valamint forgalomcsillapító szigeteket
alakítanak ki. Útkereszteződéseknél körforgalmú csomópontokat létesítenek,
a gyalogos átkelőhelyeket gyengénlátók és mozgássérültek részére akadálymentesen
alakítják ki, valamint új közvilágítási hálózatot is kiépítenek. A felújítandó útszakaszon
a meglévő buszmegállókat felújítják, az új útszakaszon pedig új buszmegállókat
alakítanak ki, és védelembe helyezik az útépítés által érintett közműveket.

18.

TOP-6.4.1-

Fenntartható városi

Nyíregyháza Megyei Jogú

15-NY1-2016-00001

közlekedésfejlesztés

Város Önkormányzata

1 500 000 000

A projekt keretében a támogatást igénylő következő projektelemeket tervezi
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megvalósítani:

Nyíregyházán

1. Debreceni út – Kígyó utca csomópont átépítése,
2. a Törzs utca a Pazonyi úttal, a Semmelweis utcával és az Orosi úttal alkotott
csomópontjainak fejlesztése,
3. Törzs utcában kerékpárforgalmi létesítmény építése, ezáltal Örökösföld városrész
kerékpárosbaráttá fejlesztése,
4. Kígyó utca – Debreceni út – Tünde utca, valamint Kállói út – Szent István utca (Kert
utcáig) útvonalon kerékpárforgalmi létesítmény építése, ezáltal Borbánya városrész
kerékpárosbaráttá fejlesztése.
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmények a már meglévő létesítmények
összekötését is tartalmazzák, így a projekt segíti a kerékpárforgalmi létesítmények
hálózatosodását.
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmények összesített hossza 8,756 km, míg
a felújításra kerülő utak összesített hossza 0,675 km. Összes beavatkozási hossz
9,431 km.

19.

TOP-6.8.2-

Helyi foglalkoztatási

Békéscsaba Megyei Jogú

15-BC1-2016-00001

együttműködések

Város Önkormányzata

1 104 000 000

A támogatást igénylő a projekt keretében 756 fő hátrányos helyzetű álláskereső
és inaktív személy foglalkoztatása valósulhat meg, emellett elősegíti a helyi

Békéscsaba Megyei

foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. A paktum területi

Jogú Város területén és

hatálya a békéscsabai járásra terjed ki. A paktum vezetését ellátó konzorciumot

várostérségében

két tag alkotja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés Megyei
Kormányhivatal.

20.

TOP-6.8.2-

Munkaerő-piaci

Debrecen Megyei Jogú

15-DE1-2016-00001

együttműködés kialakítása

Város Önkormányzata

és megvalósítása
Debrecenben

3 615 000 000

A projekt lehetőséget biztosít a munkaerő-piaci szereplők hatékony
együttműködésére, elősegítve a munkanélküliség csökkentését, a foglalkoztatási
színvonal emelkedését. A foglalkoztatási paktum elsődleges célja a munkanélküliség
csökkentése, a megfelelő humán erőforrás biztosítása, figyelembe véve a helyi
vállalkozások gazdaságfejlesztési céljait, szakmunkaerő-igényeit. Ahhoz, hogy
a foglalkoztatási partnerség a lehető leghatékonyabban működjön, a munkaerő-piaci
folyamatokban részt vevő vállalkozások, civil szervezetek, képző intézmények és
érdekképviseletek is aktív résztvevői lesznek a foglalkoztatási paktumnak.

8125

TOP-6.8.2-

Foglalkoztatási paktum

Kaposvár Megyei Jogú

15-KA1-2016-00001

Kaposvár MJV területén

Város Önkormányzata

1 231 000 000

A projekt stratégiai célja a foglalkoztatottsági szint emelése. A projekt célja
a hátrányos helyzetű, munkát vállalni szándékozó kaposvári álláskeresők
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21.

munkahelyhez juttatása. A paktum szervezet munkája során folyamatos
kapcsolattartást végez a foglalkoztatókkal, iparág- és méretfüggetlen módon.
A megvalósításban fontos szerepe lesz a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarának.
22.

TOP-6.8.2-

Foglalkoztatási paktum

Kecskemét Megyei Jogú

15-KE1-2016-00001

Kecskeméten

Város Önkormányzata

1 929 000 000

A projekt célja a Kecskemét térségi foglalkoztatási partnerség létrehozása,
működtetése a térség társadalmi és gazdasági fejlődése érdekében. A foglalkoztatási
partnerség kiemelt célja a hátrányos helyzetű álláskeresők térségi munkavállalásának
biztosítása, a térség lakosságmegtartó erejének erősítése, gyakorolhatóságának
elősegítése, képzésekben, képességfejlesztésekben való részvétel biztosítása
által. Továbbá az önfoglalkoztatóvá válás elősegítése, foglalkoztatás elősegítése
a különféle foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások és kedvezmények
által. Ezzel összhangban gazdaságfejlesztési céllal, a helyi, térségi vállalatok,
vállalkozások versenyképességének támogatása a megfelelő képzettségű, képességű
munkavállalók biztosításával, információs rendszer kialakításával és foglalkoztatáshoz
kapcsolódó szakmai rendezvények szervezésével.

23.

TOP-6.8.2-

Miskolc Megyei Jogú Város

Miskolc Megyei Jogú Város

15-MI1-2016-00001

Foglalkoztatási Paktum

Önkormányzata

2 943 000 000

A projekt célja: képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása a köz- és
gazdasági szféra partnerségében. Ezen belül hátrányos helyzetű, megváltozott

Programja

munkaképességű munkavállalók elhelyezkedésének segítése, ami foglalkoztatás
bővüléshez vezet. Kiemelt cél a városban működő és a közeljövőben itt letelepedő
vállalkozások munkaerőigényére megfelelő számú és képzettségű, szocializáltságú,
motivált munkaerőt biztosítani. A projekt hozzájárul Miskolcon új munkahelyek
létrehozásának ösztönzéséhez és az álláskeresés sikerességének javításán keresztül
a népesség megtartásához és segíti a letelepedni vágyókat az elhelyezkedésben.

24.

TOP-6.8.2-

Nyíregyházi Foglalkoztatási

Nyíregyháza Megyei Jogú

15-NY1-2016-00001

Paktum

Város Önkormányzata

2 056 000 000

A projekt hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 stratégiában a foglalkoztatás
területén megfogalmazott célkitűzések eléréséhez helyi foglalkoztatási és
gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával vagy megvalósításával hozzájáruljon.
A projekt keretében a város területén működő munkáltatók munkaerőigényeiből kiindulva képzési-foglalkoztatási programokat valósítanak meg,
amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetűek
együttműködésének erősítéséhez.

25.

TOP-6.8.2-

Gazdaság- és foglalkoztatás

Szombathely Megyei Jogú

15-SH1-2016-00001

fejlesztési partnerség

Város Önkormányzata

1 213 000 000

A projekt átfogó célja a képzettségi és foglalkoztatási szint növelése,
a gazdaságfejlesztés humánerőforrás-hátterének támogatása a támogatást igénylő

a szombathelyi járás

által szervezett járási partnerség fejlesztésével. A projekt konkrét célja Szombathely

területén

Járási Foglalkoztatási Paktum kialakítása, képzési és foglalkoztatási programjainak
támogatása, álláskeresők képzése, munkához jutásuk előkészítése a vállalkozói
igények alapján.

26.

TOP-6.8.2-

Szolnoki Foglalkoztatási

Szolnok Megyei Jogú Város

15-SL1-2016-00001

Paktum – Együttműködés

Önkormányzata

1 266 496 244

A projekt célja munkáltatói, foglalkoztatási fórumok előkészítése, összehívása,
a munkáltatók informálása annak érdekében, hogy a foglalkoztatás növekedhessen

Szolnok Gazdaságának

Szolnokon. A kormányhivatal a program keretében az álláskereső személyeknek, adott

Fejlesztéséért és a Szolnoki

üres álláshely betöltését fókuszba állító, célzott képzésének, illetve foglalkoztatásának

Munkahelyekért

támogatását célozta meg.
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és inaktívak képzéséhez, elhelyezkedéséhez, a munkaerő-piaci szereplők aktív
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A Kormány 1365/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016.
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
2. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
2.1. 1. pontjában foglalt táblázat
a)
C:3 mezőjében a „25,153” szövegrész helyébe a „26,552” szöveg,
b)
C:4 mezőjében az „51,568” szövegrész helyébe az „51,070” szöveg,
c)
C:5 mezőjében a „42,651” szövegrész helyébe a „44,074” szöveg,
d)
C:7–C:9 mezőjében a „22,269” szövegrész helyébe a „20,870” szöveg,
e)
E:8 mezőjében a „július” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
f)
C:10 mezőjében a „10,657” szövegrész helyébe a „11,155” szöveg,
g)
C:11 mezőjében a „2,643” szövegrész helyébe az „1,220” szöveg,
h)
E:11 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.2. 2. pontjában foglalt táblázat
a)
C:3 mezőjében az „54,504” szövegrész helyébe az „55,004” szöveg,
b)
C:4 mezőjében a „41,884” szövegrész helyébe a „43,928” szöveg,
c)
C:5–C:7 mezőjében a „9,357” szövegrész helyébe a „6,813” szöveg,
d)
E:5 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
e)
E:7 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.3. 3. pontjában foglalt táblázat
a)
C:3 mezőjében a „61,908” szövegrész helyébe a „63,593” szöveg,
b)
E:3 mezőjében a „2016. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,
c)
E:4 mezőjében a „2016. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. márciusban” szöveg,
d)
C:6–C:7 mezőjében a „11,317” szövegrész helyébe a „9,632” szöveg,
e)
E:6 mezőjében a „július” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
f)
E:7 mezőjében a „július” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.4. 4. pontjában foglalt táblázat
a)
E:5 mezőjében a „július” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
b)
E:6 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
c)
E:7 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.5. 5. pontjában foglalt táblázat
a)
C:2 mezőjében a „23,293” szövegrész helyébe a „26,420” szöveg,
b)
C:3 mezőjében a „26,173” szövegrész helyébe a „27,987” szöveg,
c)
C:4 mezőjében a „7,834” szövegrész helyébe a „7,875” szöveg,
d)
E:6 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.6. 6. pontjában foglalt táblázat
a)
E:11 mezőjében a „2016. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. áprilisban” szöveg,
b)
E:12 mezőjében a „2016. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. áprilisban” szöveg,
c)
E:19 mezőjében a „július” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
d)
E:23 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
e)
E:32 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
f)
E:33 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
g)
E:34 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg, és
2.7. 7. pontjában foglalt táblázat E:2 mezőjében a „2016. április” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016.
májusban” szöveg
lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1365/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz
Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C oszlopa helyébe a következő oszlop
lép:
(A)

„C
Felhívás keretösszege összköltség

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

alapon
(Mrd Ft)

(2.)

(TOP-6.1.1-15)

21,229

(3.)

(TOP-6.1.3-15)

7,897

(4.)

(TOP-6.1.4-15)

23,188

(5.)

(TOP-6.1.5-15)

28,484

(6.)

(TOP-6.2.1-15)

21,096

(7.)

(TOP-6.3.1-15)

6,436

(8.)

(TOP-6.3.2-15)

36,014

(9.)

(TOP-6.3.3-15)

9,799

(10.)

(TOP-6.4.1-15)

23,766

(11.)

(TOP-6.5.1-15)

33,899

(12.)

(TOP-6.5.2-15)

7,245

(13.)

(TOP-6.6.1-15)

8,784

(14.)

(TOP-6.6.2-15)

5,661

(15.)

(TOP-6.7.1-15)

3,278

(16.)

(TOP-6.8.2-15)

25,623

(17.)

(TOP-6.9.1-15)

2,142

(18.)

(TOP-6.1.1-16)

(19.)

(TOP-6.1.2-16)

(20.)

(TOP-6.1.3-16)

(21.)

(TOP-6.1.4-16)

(22.)

(TOP-6.1.5-16)

(23.)

(TOP-6.2.1-16)

(24.)

(TOP-6.3.1-16)

(25.)

(TOP-6.3.2-16)

(26.)

(TOP-6.3.3-16)

(27.)

(TOP-6.4.1-16)

(28.)

(TOP-6.5.1-16)

(29.)

(TOP-6.5.2-16)

(30.)

(TOP-6.6.1-16)

(31.)

(TOP-6.6.2-16)

(32.)

(TOP-6.7.1-16)

(33.)

(TOP-6.9.1-16)

(34.)

(TOP-6.9.2-16)

10,691

1,973
8,493
4,075
4,339
2,503
1,881
4,513”
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A Kormány 1366/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
egyes, a TOP-1.3.1-15 azonosító jelű („A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul az 1. melléklet szerint az ott felsorolt, a TOP-1.3.1-15 azonosító jelű, „A gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslatok (a továbbiakban: projektek) támogatásához,
2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A
1.

Projekt azonosító száma

B
Projekt megnevezése
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1. melléklet az 1366/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz
C
Támogatást igénylő neve

D

E

Projekt támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

A projekt keretében összesen 31,557 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással
érintett szakaszok:
1. 5211. jelű összekötő út (0+600–4+200 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 3,60 km,
érintett település: Lajosmizse,
2. 5312. jelű összekötő út (18+360–20+411 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,051 km,
3. 5301. jelű összekötő út (25+234–30+000 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
4,766 km, érintett település: Páhi,
4. 5414. jelű összekötő út (9+780–11+744 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,964 km,
érintett település: Borota,
5. 5407. jelű összekötő út (25+575–26+760 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
1,185 km, érintett település: Jászszentlászló,
6. 51145. jelű bekötőút (4+500–7+570 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 3,07 km,
7. 53121. jelű bekötőút (0+000–1+370 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,37 km,
érintett település: Harta,

2.

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés

15-BK1-2016-00001

Bács-Kiskun megyében I.

8. 54117. jelű bekötőút (6+277–8+279 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,002 km,

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

4 046 997 600

érintett település: Rém,
9. 5501. jelű összekötő út (50+933–52+100 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
1,167 km, érintett település: Bácsbokod,
10. 52121. jelű bekötőút (0+000–1+878 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,878 km,
érintett település: Tass,
11. 51341. jelű bekötőút (0+000–0+200 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,20 km,
érintett település: Tass,
12. 5205. jelű összekötő út (39+325–40+411 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
1,086 km, érintett település: Tass,
13. 5205. jelű összekötő út (38+375–39+325 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
14. 5203. jelű összekötő út (21+049–22+170 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
1,121 km, érintett település: Kunszentmiklós,
15. 5203. jelű összekötő út (16+1004–21+049 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
4,045 km,
16. 53118. jelű bekötőút (0+000–1+102 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,102 km,
érintett település: Dusnok.
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0,95 km, érintett település: Tass,

érintett szakasz:
1. 2521. jelű összekötő út (0+000–6+000 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 6,00 km,
érintett település: Sáta, Borsodbóta,
2. 2607. jelű összekötő út (0+000–4+000 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 4,00 km,
érintett település: Ragály, Imola,
3. 2605. jelű összekötő út (2+600–6+600 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 4,00 km,
érintett település: Alsószuha, Dövény,
4. 25127. jelű bekötőút (0+003–4+455 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 4,452 km,
érintett település: Dédestapolcsány, Tardona, Mályinka,
5. 2621. jelű összekötő út (0+000–2+570 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,57 km,
érintett település: Abaújlak,
6. 3705. jelű összekötő út (0+000–4+045 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 4,045 km,
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A projekt keretében összesen 65,564 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással

érintett település: Abaújkér, Abaújalpár, Abaújszántó,
7. 3705. jelű összekötő út (18+248–21+913 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
3,665 km, érintett település: Erdőbénye, Olaszliszka, Szegilong,
8. 38305. jelű állomáshoz vezető út (0+005–0+369 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
0,364 km, érintett település: Sárospatak,
3.

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés

15-BO1-2016-00001

Borsod megyében 1.

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

9. 3814. jelű összekötő út (0+010–1+970 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,96 km,
5 599 000 000

érintett település: Sárospatak,
10. 3607. jelű összekötő út (0+850–3+735 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,885 km,
érintett település: Hernádkak, Hernádnémeti,
11. 3608. jelű összekötő út (0+000–7+584 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 7,584 km,
érintett település: Hernádnémeti, Bőcs, Tiszalúc,
12. 3607. jelű összekötő út (18+133–22+196 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
4,063 km, érintett település: Girincs, Kiscsécs, Kesznyéten,
13. Kesznyéten Sajó-híd (önkormányzati), érintett település: Kesznyéten,
14. 3305. jelű összekötő út (0+020–2+956 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,936 km,
érintett település: Mezőkeresztes,
15. 25116. jelű bekötőút (0+000–4+063 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 4,063 km,
érintett település: Borsodgeszt, Vatta,
16. 25113. jelű bekötőút (7+450–11+990 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 4,54 km,
érintett település: Tard, Cserépváralja,
17. 3302. jelű összekötő út (27+700–29+075 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
1,375 km, érintett település: Tiszabábolna,
18. 3302. jelű összekötő út (18+912–23+599 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
4,687 km, érintett település: Tiszavalk, Négyes,
19. 3302. jelű összekötő út (30+375–32+750 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
2,375 km, érintett település: Tiszabábolna, Tiszadorogma.

8131

érintett szakaszok:

8132

A projekt keretében összesen 24,690 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással
1. 4219. jelű összekötő út (54+110–54+300 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,19 km
érintett település: Sarkad,
2. 4219. jelű összekötő út (38+118–40+618 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,50 km
érintett település: Mezőgyán,
3. 42146. jelű bekötőút (6+360–7+972 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,612 km,
4. 4234. jelű összekötő út (1+581–2+566 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,985 km,
5. 4436. jelű összekötő út (3+960–6+020 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,06 km,

4.

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés

15-BS1-2016-00001

Békés megyében I.

6. 4429. jelű összekötő út (23+434–25+314 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,88 km,

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő

3 709 000 000

Részvénytársaság

érintett település: Medgyesbodzás,
7. 4444. jelű összekötő út (50+690–53+025 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
2,335 km, érintett település: Battonya,
8. 4429. jelű összekötő út (43+570–44+790 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,22 km,
érintett település: Orosháza,
9. 4231. jelű összekötő út (0+000–3+600 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 3,60 km,
érintett település: Dévaványa,
10. 4231. jelű összekötő út (4+600–5+591 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,991 km,
11. 4238. jelű összekötő út (2+477–3+975 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,498 km,
12. 4431. jelű összekötő út (27+745–31+764 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
4,019 km érintett település: Gerendás,
13. 4434. jelű összekötő út (15+510–17+310 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,80 km.
A projekt keretében összesen 21,444 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással
érintett szakaszok:

5.

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés

15-FE1-2016-00001

Fejér megyében I.

1. 8126. jelű összekötő út (0+000–11+124 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő

1 800 000 000

Részvénytársaság

11,124 km, érintett település: Söréd, Csákberény,
2. 8126. jelű összekötő út (11+460–18+320 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 6,86 km,
érintett település: Csákvár,
3. 6307. jelű összekötő út (29+240–31+700 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 3,46 km,
érintett település: Soponya.

6.

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés

15-HB1-2016-00001

Hajdú-Bihar megyében I.

érintett szakaszok:

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő

1 588 000 000

Részvénytársaság

1. 3323. jelű összekötő út (15+393–21+450 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
6,057 km, közvetve érintett település: Hajdúnánás,
2. 4904. jelű összekötő út (3+500–7+650 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 4,15 km,
közvetve érintett település: Nyíradony, Nyíracsád.
A projekt keretében összesen 10,588 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással

7.

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés

15-HB1-2016-00002

Hajdú-Bihar megyében T-1

érintett szakaszok:

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

1 588 000 000

1. 3323. jelű összekötő út (21+450–27+893 kilométerszelvény közötti szakasz) beavatkozási hossz: 6,443 km,
közvetve érintett település: Hajdúnánás,
2. 4904. jelű összekötő út (7+650–11+795 kilométerszelvény közötti szakasz) beavatkozási hossz: 4,145 km,
közvetve érintett település: Nyíracsád.
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A projekt keretében összesen 10,207 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással

érintett szakaszok:
1. 32103. jelű bekötőút (3+200–4+760 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,56 km,
érintett település: Adács,

8.

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés

15-HE1-2016-00001

Heves megyében 1.

2. 2402. jelű összekötő út (9+818–12+150 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,332 km,

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő

1 334 000 000

Részvénytársaság

érintett település: Selyp, Gyöngyöspata,
3. 24121. jelű bekötőút (0+000–5+134 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 5,134 km,
érintett település: Kisfüzes,
4. 2404. jelű összekötő út (3+740–6+284 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,544 km,
érintett település: Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton,
5. 24142. jelű bekötőút (0+000–0+857 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,857 km,
érintett település: Szücsi.
A projekt keretében összesen 41,87 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással
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A projekt keretében összesen 12,427 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással

érintett szakaszok:
1. 3231. jelű összekötő út (16+500–18+618 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
2,118 km, érintett település: Jászárokszállás,
2. 4627. jelű összekötő út (19+451–20+431 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,98 km,
érintett település: Martfű,
3. 34106. jelű bekötőút (0+000–2+066 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,066 km,
érintett település: Berekfürdő,
4. 4202. jelű összekötő út (14+483–27+053 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 12,57 km,
9.

TOP-1.3.115-JN1-2016-00001

Közlekedésfejlesztés

Magyar Közút Nonprofit

Jász-Nagykun-Szolnok

Zártkörűen Működő

megyében I.

Részvénytársaság

5. 4628. jelű összekötő út (11+955–18+500 kilométerszelvény közötti szakasz) beavatkozási hossz: 6,545 km,
3 443 000 000

érintett település: Mezőhék,
6. 45112. jelű bekötőút (0+030–2+627 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,597 km,
érintett település: Szelevény,
7. 3216. jelű összekötő út (24+000–33+345 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
9,345 km, érintett település: Tiszabura,
8. 34103. jelű bekötőút (5+200–6+074 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,874 km,
érintett település: Karcag,
9. 34103. jelű bekötőút (7+250–8+775 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,525 km,
érintett település: Karcag,
10. 4203. jelű összekötő út (0+000–3+250 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 3,25 km,
érintett település: Túrkeve.
A projekt keretében összesen 6,247 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással

10.

TOP-1.3.115-KO1-2016-00001

Közlekedésfejlesztés

Magyar Közút Nonprofit

Komárom-Esztergom

Zártkörűen Működő

megyében I.

Részvénytársaság

érintett szakaszok:
1 011 000 000

1. 8119. jelű összekötő út (48+560–51+970 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 3,321 km,
2. 1119. jelű összekötő út (0+062–2+988 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2, 926 km,
érintett település: Tát.

8133

érintett szakaszok:

8134

A projekt keretében összesen 16,528 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással
1. 2124. jelű összekötő út (7+000–8+000 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,00 km
érintett település: Szanda, Terény,
2. 21143. jelű bekötőút (0+877–2+500 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,623 km,
érintett település: Mátraverebély,
3. 2137. jelű összekötő út (3+000–7+000 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 4,00 km,
érintett település: Vanyarc, Erdőkűrt, Kálló,

11.

TOP-1.3.115-NG1-2016-00002

Közlekedésfejlesztés

Magyar Közút Nonprofit

Nógrád megyében –

Zártkörűen Működő

Tartalék 1.

Részvénytársaság

4. 22102. jelű bekötőút (0+000–2+800 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,80 km,
1 800 000 000

érintett település: Pusztaberki,
5. 2136. jelű összekötő út (2+265–3+285 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,02 km,
érintett település: Palotás,
6. 2203. jelű összekötő út (0+000–2+150 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,15 km,
érintett település: Patak, Érsekvadkert,
7. 2122. jelű összekötő út (15+000–16+100 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,10 km,
érintett település: Felsőtold,
8. 2122. jelű összekötő út (19+790–20+790 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,00 km,
érintett település: Alsótold,
9. 2408. jelű összekötő út (9+515–11+350 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,835 km,
érintett település: Pásztó.
A projekt keretében összesen 23,343 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással
érintett szakaszok:
1. 3834. jelű összekötő út (21+100–24+000 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,90 km,
érintett település: Nagyhalász,
2. 3821. jelű összekötő út (24+000–28+460 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
4,60 km, 2 db körforgalmi csomópont építése, önkormányzati terület érintettség, érintett település: Ibrány,

12.

TOP-1.3.115-SB1-2016-00001

Közlekedésfejlesztés

Magyar Közút Nonprofit

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Zártkörűen Működő

megyében I.

Részvénytársaság

Nagyhalász,
2 901 000 000

3. 4139. jelű összekötő út (0+000–3+600 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 3,60 km,
érintett település: Sonkád, Botpalád,
4. 4102. jelű összekötő út és 403 számú főút (0+931 kilométerszelvény és 14+008 kilométerszelvény között),
5. 4105. jelű összekötő út (32+698–42+967 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
10,269 km, érintett település: Nyírgyulaj, Nyírbátor,
6. 4108. jelű összekötő út (1+980–4+094 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,114 km,
érintett település: Kisvárda.
A projekt keretében összesen 11,05 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással

13.

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés

15-SO1-2016-00001

Somogy megyében I.

érintett szakaszok:

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

1 500 000 000

1. 6819. jelű összekötő út (4+950–11+050 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 6,1 km,
érintett település: Csurgó,
2. 6819. jelű összekötő út (0+000–4+950 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 4,95 km,
érintett település: Berzence, Csurgó.
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körforgalmi csomópont építése, érintett település: Nyírtura,

érintett szakaszok:
1. 5116. jelű összekötő út (0+000–0+620 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,62 km,
érintett település: Tolna,
2. 6313. jelű összekötő út (2+060–2+250 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,19 km,
érintett település: Kistormás,
3. 5601. jelű összekötő út (4+740–5+960 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,241 km,
14.

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés Tolna

15-TL1-2016-00001

megyében I.

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő

érintett település: Szálka,
1 081 920 000

Részvénytársaság

4. 51366. jelű hajóállomáshoz vezető út (0+000–0+135 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási
hossz: 0,135 km,
5. 6535. jelű összekötő út (0+335–0+450 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,115 km,
érintett település: Bonyhád,
6. 51165. jelű bekötőút (1+175–2+575 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,40 km,
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A projekt keretében összesen 9,823 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással

érintett település: Bogyiszló,
7. 6519. jelű összekötő út (4+183–6+200 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,802 km,
érintett település: Jágónak,
8. 6519. jelű bekötőút (0+000–4+183 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 4,32 km.
A projekt keretében összesen 19,959 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással
érintett szakaszok:
1. 7217. jelű összekötő út (6+000–7+900 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,90 km,
érintett település: Balatonalmádi,
2. 7311. jelű összekötő út (0+005–1+160 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,155 km,
érintett település: Nagyvázsony,
3. 8219. jelű összekötő út (7+676–9+200 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,524 km,
15.

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés

15-VE1-2016-00001

Veszprém megyében I.

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő

érintett település: Bakonyszentkirály,
2 400 000 000

Részvénytársaság

4. 8403. jelű összekötő út (27+030–32+000 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 4,97 km,
érintett település: Dáka, Pápa,
5. 82113. jelű összekötő út (0+000–3+944 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 3,944 km,
érintett település: Csesznek, Bakonyszentkirály,
6. 8301. jelű összekötő út (23+250–26+100 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,85 km,
7. 8402. jelű összekötő út (6+084–8+700 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,616 km,
érintett település: Noszlop,
8. 7324. jelű összekötő út (20+280–21+050 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,00 km,
érintett település: Sümeg.
A projekt keretében összesen 11,148 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással

16.

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés

15-VS1-2016-00001

Vas megyében I.

érintett szakaszok:

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

1 272 000 000

1. 8707. jelű összekötő út (2+400–7+648 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 5,248 km,
érintett település: Harasztifalu, Nagykölked,
2. 8624. jelű összekötő út (2+848–8+723 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 5,90 km,
érintett település: Tormásliget.

8135

érintett szakaszok:

8136

A projekt keretében összesen 11,298 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással
1. 7539. jelű összekötő út (3+270–3+820 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,55 km,
érintett település: Tormafölde,
2. 7539. jelű összekötő út (3+820–5+120 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,30 km,
3. 7422. jelű összekötő út (0+000–0+345 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,345 km,
érintett település: Lenti-Mumor,
4. 73254. jelű bekötő út (0+450–1+450 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,00 km,
érintett település: Hévíz,
17.

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés

15-ZA1-2016-00001

Zala megyében I.

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

5. 7422. jelű összekötő út (0+912–3+585 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 2,673 km,
1 386 000 000

érintett település: Lenti-Bárszentmihályfa,
6. 7352. jelű összekötő út (9+760–11+660 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 1,90 km,
7. 7352. jelű összekötő út (11+660–12+300 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,64 km,
8. 7405. jelű összekötő út (7+480–7+800 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,32 km,
9. 7537. jelű összekötő út (8+650–9+550 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,90 km,
10. 7537. jelű összekötő út (9+930–10+400 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz: 0,47 km,
érintett település: Lispeszentadorján,
11. 7537. jelű összekötő út (10+400–10+900 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
0,50 km, érintett település: Lispeszentadorján,
12. 7537. jelű összekötő út (16+800–17+500 kilométerszelvény közötti szakasz), beavatkozási hossz:
0,70 km, érintett település: Páka-Dömefölde.
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A Kormány 1367/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a GINOP-2.3.2-15 azonosító számú („Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című) pályázati felhívás első
körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektek
támogatásához való hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a GINOP-2.3.2-15 azonosító számú, „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című pályázati felhívás első
körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok
(a továbbiakban: projektek) támogatásához az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A
1.

2.

3.

4.

száma

GINOP-2.3.2-152016-00001

B

C

D

E

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Támogatás (Ft)

Projekt rövid bemutatása

1 991 900 000

A projekt keretében fontos nemzetközi prioritások mentén
az egészség- és környezetvédelem (fotobiológia, molekuláris
biológia) témakörben terveznek előremutató, világszínvonalú
kutatásokat, amelyek a támogatást igénylő – mint kiválósági
centrum – nemzetközi versenyképességének lényeges
növelését eredményezik.

1 835 791 987

A tervezett termelésinformatikai és logisztikai kutatási,
fejlesztési és innovációs tevékenység termelő, szolgáltató
és logisztikai rendszerek tervezésére és modellezésére,
valamint azok működésének irányítására, optimalizálásra,
monitorozására és valós viszonyokhoz való adaptálására
irányul, üzemi, vállalati és hálózati szinten egyaránt.

1 492 922 875

A fejlesztés célja a balatoni célfajok (ponty, süllő, keszegfélék)
állományainak költséghatékony megerősítése világszinten
is újszerű mesterséges ívóhelyek kifejlesztésével, és
a halállomány szerkezetét negatívan befolyásoló tényezők
(invazív fajok, patogén mikrobák, vízminőség) minél
pontosabb megismerésével.

1 464 321 227

A projektjavaslat célja legnagyobb súlyú népbetegségekre
(szív-, érrendszeri, daganatos betegségek és cukor-betegség)
hajlamosító állapotok és kockázati tényezők jellemzése
a magyar lakosság esetében, valamint a megszüntetésükre
vagy mérséklésükre hatékonyan alkalmazható,
bizonyítékokon alapuló népegészségügyi intervenciók új
célcsoportjainak azonosítása.

Molekuláris biológiai kutatóműhely
az egészség- és környezetvédelem
szolgálatában: Társadalmi
igényt kielégítő kutatások
a kiválósági centrum nemzetközi
versenyképességének fokozására

GINOP-2.3.2-152016-00002

Ipar 4.0 kutatási és innovációs
kiválósági központ

GINOP-2.3.2-152016-00004

A balatoni horgászati célú
halgazdálkodás fenntarthatóvá
tételének megalapozása a halfauna
rekonstrukciója és a táplálékbázis
hasznosulásának vizsgálatával alapés alkalmazott kutatási módszerekkel

GINOP-2.3.2-152016-00005

A magyar gazdaság
versenyképességének növelése
a lakosság egészségi állapotát javító
népegészségügyi intervenciók
célcsoportjainak és tartalmának
azonosítása révén

Magyar Tudományos Akadémia
Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet

Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Debreceni Egyetem
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5.

Projekt azonosító
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1. melléklet az 1367/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz

7.

8.

GINOP-2.3.2-152016-00008

GINOP-2.3.2-152016-00009

Új molekuláris mechanizmusok,
diagnosztikus és terápiás célpontok
metabolikus és kardiovaszkuláris
kórképekben

Kémia az életminőség javításáért:
stratégiai K+F műhely a Debreceni
Egyetemen

Izotóp Klimatológiai és
Környezetkutató Központ (IKER):
Recens és paleo-környezetgeokémiai
kutatás-fejlesztési irányok
megerősítése

Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem

Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

1 439 117 609

1 983 995 445

A projekt átfogó célja egy, a támogatást igénylőnél
működő Kémiai Stratégiai Műhely létrehozása, és annak
keretében nemzetközi tudományos mércével mérve
is kimagasló eredményességű kutatások folytatása,
többek között: kutatások a gyógyszerfejlesztésben
felhasználható úgynevezett vezérmolekula szintéziséhez
vagy azonosításához számos népbetegség (különösen
diabetes, szív- és érrendszeri, daganatos, neurodegeneratív
betegségek) terén, továbbá enzimkutatás, diagnosztika, és
ezek környezeti hatásai.

1 966 141 230

A projekt a múltbeli és jelenkori geo-, hidro- és bioszféra,
valamint a komplex klimatológia olyan izotópgeokémiai
kutatását tűzi ki célul, amelyek az utóbbi évek élvonalbeli
kutatási témái közé tartoznak.
Ilyenek különösen: clumped isotope termometria alkalmazása
a paleoklimatológiai kutatásokban, in-situ kőzetfelszín korolás
a gleccserek mozgásainak megértéséhez, légköri fosszilis
szén-terhelés nagypontosságú mérése, szénhidrogén-kutatás
és a folyadékzárványok halogéntartalmának meghatározása.
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6.

GINOP-2.3.2-152016-00006

A projektjavaslat célja a konzorciumi partnerek
együttműködésén keresztül olyan új, az egyes
intézményekben külön-külön nem megoldható komplex
megközelítések megvalósítása, illetve új szinergia projektek
indítása a belgyógyászat, a kardiológia, a diabetológia,
a klinikai farmakológia, a farmakológia, a fiziológia,
a vegyészet és a hidrobiológia területén, amelyek
az alapkutatási eredmények technológiai transzfere révén
konkrét klinikai problémák megoldására szolgálnak.

8139

10.

11.

GINOP-2.3.2-152016-00010

GINOP-2.3.2-152016-00015

I-KOM TEAMING: Az intercelluláris
kommunikáció szerepe
a határfelületek (bőr, béltraktus)
gyulladásos és immunológiai
betegségeiben

GINOP-2.3.2-152016-00020

A genom instabilitás és
a karcinogenezis molekuláris
térképezése, MolMedEx TUMORDNS

Chip-technológia alkalmazása
a humán in vitro fertilizáció
eredményességének javításában

GINOP-2.3.2-152016-00021

13.

3D nyomtatási és vizualizációs
technológiákat alkalmazó
GINOP-2.3.2-15interdiszciplináris kutatási, oktatási és
2016-00022
fejlesztési központ kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen

Szegedi Tudományegyetem

Magyar Tudományos Akadémia
Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

1 653 402 661

1 498 869 591

Az I-KOM Teaming Stratégiai műhely molekuláris medicina
szemléletű célja annak feltárása, hogy a határfelületeket
létrehozó sejtek intercelluláris kommunikációja hogyan vesz
részt az emberi bőr és béltraktus legnagyobb gyakoriságú
immunológiai és gyulladásos betegségeiben.

1 500 000 000

A projekt célja, hogy a résztvevők segítségével olyan
konzorciális együttműködés jöjjön létre, amely alapjaiban
reformálja meg a tumorgenezisről és az abban szerepet játszó
folyamatokról alkotott képet.

1 975 947 500

Az igényelt támogatás felhasználásával a laboratóriumi
medicina, a funkcionális metabolomika, proteomika és
a reprodukciós immunológia területén folyó kutatásaikat
tervezik folytatni, illetve új megközelítésben, az eddigiektől
eltérően azokat az alkalmazott kutatások területére is
szeretnék áthelyezni.

1 849 878 059

A projekt célja olyan komplex, interdiszciplinárisan
felépített innovációs és szolgáltató centrum kiépítése,
amely a háromdimenziós vizualizációs és nyomtatási
technológiákon alapszik, megteremtve a technológia
alkalmazhatóságának műszaki és intellektuális feltételeit.
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12.

Miskolci Egyetem

8140

9.

Földi energiaforrások
hasznosításához kapcsolódó
hatékonyság növelő mérnöki
eljárások fejlesztése

A projektjavaslat eredményei hozzájárulnak a nemzeti
ásványvagyon-készlet alapját képező, hagyományos és
nem hagyományos szénhidrogének, valamint a szénhez
kötött metán készleteinek kitermelését célzó intenzív
termelési technikák (növelt hatékonyságú kőolaj-kitermelési
eljárás, növelt hatékonyságú földgázkitermelési eljárás,
széntelepek metángáza, növelt hozamú metántermelés)
fejlesztéséhez és ezen keresztül a hazai szénhidrogénpotenciál újraértékeléséhez, továbbá a projekt új alapokra
helyezi a hazai geotermikus energia hasznosításának
technológiai lehetőségeit, különös tekintettel a mesterséges
földhőrendszer módszertanára.

8141
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A Kormány 1368/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
egyes, a GINOP-2.2.1-15 azonosító jelű („Versenyképességi és kiválósági együttműködések” című) pályázati
felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul az 1. melléklet szerint az ott felsorolt, a GINOP-2.2.1-15 azonosító jelű, „Versenyképességi és kiválósági
együttműködések” című pályázati felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok (a továbbiakban: projektek) támogatásához,
2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1.

2.

8142

1. melléklet az 1368/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz
A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

GINOP-2.2.1-15-2016-

Üzemmérettől független komplex precíziós

00001

szaktanácsadási rendszer kialakítása

D

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

A projekt célja egy minden mezőgazdasági termelő által elérhető precíziós

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató
és Kereskedelmi Zártkörűen

E

Projekt támogatása

1 202 307 498

Működő Részvénytársaság

szaktanácsadási rendszer kialakítása, annak személyi-informatikai hátterével együtt.
A precíziós gazdálkodás lényegét a szántóföldi növénytermesztésben a pontos, GPS
koordinátákhoz kötött mezőgazdasági művelés jelenti.

Vegyszeripari maradékok energia-hatékony és
környezetbarát semlegesítése, anyagában történő
3.

A projekt célja a kősó vizes oldatának elektrolízise során keletkező nátrium-klorát

GINOP-2.2.1-15-2016-

újrahasznosítása (nátrium-klorát katalitikus

BorsodChem Zártkörűen

00005

termikus semlegesítéséhez szükséges növelt

Működő Részvénytársaság

2 039 387 508

hatékonyságú katalizátorok kutatása és innovatív

koncentrációjának csökkentése. A fejlesztéssel lehetővé válik az elektronizáló cella
legkritikusabb elemének, a membrán használhatósági idejének növelése, valamint
az elektrokémiai folyamat elektromos áramigényének csökkentése.

fejlesztése)
A Richter Gedeon Nyrt., a Szegedi
Tudományegyetem, valamint az MTA Szegedi
4.

GINOP-2.2.1-15-2016-

Biológiai Kutatóközpont együttműködésében,

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár

00007

a piaci versenyképesség növelése

Nyilvánosan Működő Rt.

A Richter Gedeon Nyrt. K+F aktivitásának két területen, a nőgyógyászati és
2 835 933 976

a biotechnológiai területen történő, a partnerek tudásbázisára is épülő megerősítése,
illetve a társaság versenyképességének növelése.

érdekében végzett innovatív gyógyszeripari
kutatás-fejlesztések
A Magyar Suzuki Zrt-ből, beszállítóiból és
kutatóhelyekből álló innovatív hálózat kialakítása
5.

GINOP-2.2.1-15-2016-

és működtetése versenyképes, biztonságos

Magyar Suzuki Zártkörűen

00015

és környezetbarát, tesztelt személygépkocsi-

Működő Részvénytársaság

2 596 090 785

A projekt célja a forgalomba hozatal idején, illetve attól számított 4–5 éven keresztül is
korszerű, versenyképes Suzuki gépjármű prototípusának kifejlesztése.

prototípus és gazdaságos tömeggyártási
technológiája kifejlesztésére
A projekt célja egy koncepcionálisan új, innovatív fájdalomcsillapító fejlesztése,

6.

GINOP-2.2.1-15-2016-

„TOXI – COOP” Toxikológiai

fájdalomcsillapító fejlesztése: hatástani, preklinikai

Kutató Központ Zártkörűen

és humán fázis – I. vizsgálatok

Működő Részvénytársaság

amely idegi eredetű (neuropátiás) fájdalmakra nyújt megoldást. A gyógyszerjelölt
1 123 912 395

SZV-1287 fejlesztésének fő feladata a klinikai vizsgálatok elvégzése, illetve további
cél, hogy 3 év alatt a teljes preklinikai (állatkísérletes) dokumentáció összeállítása
megtörténjen, amelyben igazolásra kerül a hatékony fájdalomcsillapító hatás többféle
modellrendszerben.

Agroökológiai alapon integrált hazai, minősített
7.

GINOP-2.2.1-15-2016-

gabona- és fehérjeforrásokra alapozott termelési

00021

rendszer a magas biológiai értékű sertéshús
előállítása érdekében

Bólyi Mezőgazdasági Termelő
és Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

A projektben megvalósuló kutatás-fejlesztés a „mikotoxin-járványok” kártételének
1 937 174 398

minimalizálására irányul mind a növénytermesztés, mind pedig az állattenyésztés
(különös tekintettel a sertés-tenyésztés) területén.
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00020

Új, több támadáspontú innovatív

00023

Új galenikus gyógyszerkészítmények kutatásfejlesztése és a gyártásukat biztosító infrastruktúra
kialakítása

A projekt célja nagy hozzáadott értékű és újdonságtartalmú galenikus készítmények
Egis Gyógyszergyár Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

2 331 847 637

(gélek, krémek, kúpok, kenőcsök) kutatás-fejlesztése. A termékek olyan bőr- és
fájdalomérzettel járó betegségek kezelésére alkalmazhatók, amelyek jelenleg nem
rendelkeznek kielégítő gyógyszeres terápiával.
A projekt keretében a kalászos gabonatermesztés biológiai alapjainak fejlesztése

9.

GINOP-2.2.1-15-201600026

Innovatív technológiák kutatása, fejlesztése és

„HÓDAGRO” Mezőgazdasági

alkalmazása a kalászos gabona vertikum minőségi

Termelő és Szolgáltató Zártkörű

mutatóinak javítása érdekében

Részvénytársaság

valósul meg. A munka kiterjesztésre kerül a kenyérbúza, a durumbúza, a tritikále,
1 048 769 088

az árpa és a zab mellett a legújabb kori nemesítés számára kevésbé ismert fajokra
(Triticum monococcum, Triticum dicoccum, Triticum spelta) is a nemesítéstudomány új
ismeretekkel történő bővítése érdekében.
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8.

GINOP-2.2.1-15-2016-

8143

8144
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A Kormány 1369/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1. pont e) és f ) alpontjai
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„e) egyetért azzal, hogy a KÖFOP 1. és 2. prioritása keretében megvalósítani tervezett kiemelt projekteket akkor
lehet megvalósítani, ha
ea) a projekt megvalósítása megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 3. § 23. pontjának megfelelően 2016. szeptember 12-ig, a központi hivatalok és
a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklete szerint átalakuló intézmények által
megvalósítandó projektek esetén 2016. december 12-ig megkezdték,
eb) az adott projektet a támogatást igénylő saját teljesítésében valósítja meg, vagy
ec) a projekt megvalósításához szükséges beszerzés központosított közbeszerzés keretében történik,
f ) egyetért azzal, hogy ha a 2. melléklet szerinti valamely, az 1. vagy a 2. prioritás keretében nevesített projekt
az e) alpont szerinti feltételek egyikének sem felel meg, akkor a KÖFOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság
(a továbbiakban: irányító hatóság) éves fejlesztési keret módosítására tett javaslata alapján az érintett projekt éves
fejlesztési keretben lévő nevesítése törlésre kerül,”
2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
3.1. 1. pont
3.1.1.
g) alpontjában az „a KÖFOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság (a továbbiakban: irányító
hatóság)” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság” szöveg,
3.1.2.
k) alpontjában a „május 25.” szövegrész helyébe a „szeptember 30.” szöveg,
3.2. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
3.2.1.
C:2 mezőjében a „13,75” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
3.2.2.
C:3 mezőjében a „14,00” szövegrész helyébe a „4,00” szöveg,
3.2.3.
C:7 mezőjében a „2,25” szövegrész helyébe az „1,687” szöveg,
3.2.4.
C:10 mezőjében a „13,50” szövegrész helyébe a „11,50” szöveg,
3.2.5.
C:11 mezőjében a „3,20” szövegrész helyébe a „2,40” szöveg,
3.2.6.
C:12 mezőjében a „17,50” szövegrész helyébe a „13,125” szöveg,
3.2.7.
C:14 mezőjében a „9,96” szövegrész helyébe a „8,448” szöveg,
3.2.8.
C:16 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe az „5,46” szöveg,
3.2.9.
C:17 mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe az „1,364” szöveg,
3.2.10. C:18 mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe a „2,50” szöveg,
3.2.11. C:19 mezőjében az „5,65” szövegrész helyébe az „5,148” szöveg,
3.2.12. C:21 mezőjében a „11,00” szövegrész helyébe a „9,00” szöveg,
3.2.13. C:23 mezőjében a „13,00” szövegrész helyébe a „9,75” szöveg,
3.2.14. C:24 mezőjében a „10,35” szövegrész helyébe a „7,762” szöveg,
3.2.15. C:25 mezőjében a „18,10” szövegrész helyébe a „13,575” szöveg,
3.2.16. C:26 mezőjében a „12,70” szövegrész helyébe a „9,525” szöveg,
3.2.17. C:27 mezőjében a „3,44” szövegrész helyébe a „2,58” szöveg,
3.2.18. C:28 mezőjében a „13,50” szövegrész helyébe a „10,125” szöveg,
3.3. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
3.3.1.
C:4 mezőjében a „9,20” szövegrész helyébe a „6,90” szöveg,
3.3.2.
B:5 mezőjében a „megújítása és működési környezetének” szövegrész helyébe az „és belső képzési
rendszerének” szöveg,
3.3.3.
C:5 mezőjében a „2,90” szövegrész helyébe az „1,55” szöveg,
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3.4.

3.5.
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3.3.4.
E:5 mezőjében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
3.3.5.
E:6 mezőjében az „április” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. június” szöveg,
3.3.6.
E:8 mezőjében a „2016.” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016.” szöveg,
3.3.7.
E:9 mezőjében a „2016.” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016.” szöveg,
3.3.8.
E:10 mezőjében a „2016. április” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. június” szöveg,
3.3.9.
E:11 mezőjében a „május” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.3.10. C:12 mezőjében a „6,50” szövegrész helyébe a „4,875” szöveg,
3.3.11. C:18 mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „6,00” szöveg,
3.3.12. E:18 mezőjében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
3.4.1.
E:2 mezőjében a „2016. április” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2016. június” szöveg,
3.4.2.
E:6 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „2016. február” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat
3.5.1.
C:4 mezőjében a „Vámhivatal” szövegrész helyébe a „Vámhivatal vagy az általa vezetett konzorcium”
szöveg,
3.5.2.
C:7 mezőjében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség vagy az általa vezetett konzorcium” szöveg,
3.5.3.
D:7 mezőjében a „2,25” szövegrész helyébe az „1,687” szöveg,
3.5.4.
C:8 mezőjében a „Hatóság” szövegrész helyébe a „Hatóság vagy az általa vezetett konzorcium”
szöveg,
3.5.5.
C:11 mezőjében a „Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „Részvénytársaság vagy az általa vezetett
konzorcium” szöveg,
3.5.6.
D:11 mezőjében a „3,20” szövegrész helyébe a „2,40” szöveg,
3.5.7.
C:12 mezőjében a „Földművelésügyi Minisztérium, Földmérési és Távérzékelési Intézet,
Miniszterelnökség, Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyett a „Lechner Tudásközpont
Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagy az általa vezetett
konzorcium” szöveg,
3.5.8.
D:12 mezőjében a „17,50” szövegrész helyébe a „13,125” szöveg,
3.5.9.
F:12 mezőjében a „Bírósági Integrált Informatikai” szövegrész helyébe a „Budapesti Ingatlannyilvántartási Információs” szöveg,
3.5.10. D:14 mezőjében a „9,96” szövegrész helyébe a „8,448” szöveg,
3.5.11. D:16 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe az „5,46” szöveg,
3.5.12. D:17 mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe a „11,364” szöveg,
3.5.13. D:18 mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe a „2,50” szöveg,
3.5.14. C:19 mezőjében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium vagy az általa
vezetett konzorcium” szöveg,
3.5.15. D:19 mezőjében az „5,65” szövegrész helyébe az „5,148” szöveg,
3.5.16. C:20 mezőjében a „Főigazgatóság, valamint területi és helyi szervei” szövegrész helyébe
a „Főigazgatóság vagy az általa vezetett konzorcium” szöveg,
3.5.17. D:21 mezőjében a „11,00” szövegrész helyébe a „9,00” szöveg,
3.5.18. C:23 mezőjében a „Társaság” szövegrész helyébe a „Társaság vagy az általa vezetett konzorcium”
szöveg,
3.5.19. D:23 mezőjében a „13,00” szövegrész helyébe a „9,75” szöveg,
3.5.20. C:24 mezőjében a „Társaság” szövegrész helyébe a „Társaság vagy az általa vezetett konzorcium”
szöveg,
3.5.21. D:24 mezőjében a „10,35” szövegrész helyébe a „7,762” szöveg,
3.5.22. C:25 mezőjében a „Földművelésügyi Minisztérium, Földmérési és Távérzékelési Intézet,
Belügyminisztérium, Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, vagy az általa vezetett
konzorcium” szöveg,
3.5.23. D:25 mezőjében a „18,10” szövegrész helyébe a „13,575” szöveg,
3.5.24. D:26 mezőjében a „12,70” szövegrész helyébe a „9,525” szöveg,
3.5.25. C:27 mezőjében a „Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „Részvénytársaság vagy az általa vezetett
konzorcium” szöveg,
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3.5.26.
3.5.27.
3.5.28.
3.5.29.
3.5.30.

3.5.31.

3.5.32.
3.5.33.
3.5.34.
3.5.35.
3.5.36.
3.5.37.
3.5.38.
3.5.39.

D:27 mezőjében a „3,44” szövegrész helyébe a „2,58” szöveg,
C:28 mezőjében a „Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság vagy az általa vezetett
konzorcium” szöveg,
D:28 mezőjében a „13,50” szövegrész helyébe a „10,125” szöveg,
B:31 mezőjében az „élelmiszerláncbiztonsági” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági”
szöveg,
C:31 mezőjében a „Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vagy az általa vezetett konzorcium”
szöveg,
C:32 mezőjében a „Minisztérium, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság,
Országgyűlés Hivatala” szövegrész helyébe a „Minisztérium vagy az általa vezetett konzorcium”
szöveg,
C:33 mezőjében az „Egyetem” szövegrész helyébe az „Egyetem vagy az általa vezetett konzorcium”
szöveg,
C:34 mezőjében az „Egyetem” szövegrész helyébe az „Egyetem vagy az általa vezetett konzorcium”
szöveg,
D:35 mezőjében a „9,20” szövegrész helyébe a „6,90” szöveg,
C:42 mezőjében a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség vagy az általa
vezetett konzorcium” szöveg,
C:43 mezőjében az „Államkincstár” szövegrész helyébe az „Államkincstár vagy az általa vezetett
konzorcium” szöveg,
D:43 mezőjében a „6,50” szövegrész helyébe a „4,875” szöveg,
C:44 mezőjében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium vagy az általa
vezetett konzorcium” szöveg,
C:45 mezőjében az „Ügynökség” szövegrész helyébe az „Ügynökség vagy az általa vezetett
konzorcium” szöveg,
D:48a mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „6,00” szöveg

3.5.40.
lép.
4. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pont
a)
d) és l) alpontja,
b)
h) alpontjában az „és f )” szövegrész.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 104. szám

1. melléklet az 1369/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz
1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő sor lép és a táblázat a következő 34–37. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

keretösszege

[Felhívás
(1.)

(Mrd Ft])

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

„
33.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt
alapfolyamatok fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése

1,35

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

34.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A pénzbeli ellátások megállapításával kapcsolatos központi
szakrendszerek továbbfejlesztése

4,00

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

35.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító
háttér kialakítása

5,00

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

36.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs
feladatok

8,00

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

37.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez

8,50

egyszerűsített

2016. augusztus
”

2. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat
aa)
B:10 mezőjében a „(kormányablak, települési ügysegéd, közvetlen kiszolgálás)” szövegrész,
ab)
29. sora,
b)
2. pontjában foglalt táblázat 17. sora.
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2. melléklet az 1369/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz
1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

[Projekt
(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő
neve)

indikatív

(Projekt

támogatási

benyújtásának

kerete

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

(Mrd Ft)]

„

2.

3.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A szolgáltató
kormányhivatali és
közigazgatási modell
bevezetése

Miniszterelnökség
vagy az általa
vezetett
konzorcium

4,00

2016

2016

1. A projekt célja a közigazgatási eljárásokkal összefüggő folyamatok
egyszerűsítése, egységesítése, újraszervezése jogi és módszertani
eszközökkel, valamint informatikai megoldásokkal.
2. A projekt beavatkozásának tárgyát alapvetően a közigazgatás
alapfeladataként jelentkező hatósági eljárások jelentik. A projekt keretében
megtörténik az ügyfelek terheinek, a hatóságok feladatainak, valamint
a hatósági folyamatoknak a hatékonyság és az elektronizálhatóság
szempontjából végzett felülvizsgálata és racionalizálása.
3. A projekt beavatkozásának területei különösen
3.1. a hatósági eljárások kötelező bizonyítási eszközeinek felülvizsgálata,
megszüntetése,
3.2. a hatósági eljárások automatizálásának lehetőségei,
3.3. az egyes hatósági nyilvántartásokhoz történő hozzáférés, és
a nyilvántartások adattartalmának felülvizsgálata, racionalizálása,
3.4. az eljárások adminisztrációs folyamatainak egységesítése,
3.5. egységes közigazgatási hatósági szankciórendszer megalkotása,
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Hatósági eljárások és
Miniszterelnökség
hatósági jogalkalmazási
vagy az általa
gyakorlat felülvizsgálata
vezetett
és egyszerűsítése
konzorcium

3,00

A projekt célja:
1. A szolgáltató kormányhivatali modell továbbfejlesztése, bevezetése,
különös figyelemmel a járási hivatalok, települési ügysegédi rendszer
megerősítésére, valamint a kormányablakok működésére.
2. A központi hivatalok, háttérintézmények átalakítása keretében
a közigazgatási hatáskörök racionalizálása, ehhez kapcsolódóan az állami
feladatkataszter továbbfejlesztése.

”
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3.6. a másodfokú hatósági hatáskörök felülvizsgálata, megszüntetése,
3.7. a területi közigazgatás hatósági ellenőrzési tevékenységének
felülvizsgálata,
3.8. a hatósági eljárások ügyintézési határidejének csökkentése,
3.9. a hatósági folyamatok támogatása informatikai megoldásokkal,
3.10. a hatósági ügyek intézésében részt vevő személyi állomány
feladatellátásának képzésekkel és módszertani eszközökkel történő
segítése.
4. A projekt célja továbbá a törvényességi felügyelettel összefüggő
elektronikus kapcsolattartás továbbfejlesztésének elősegítése.
2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:
(A)
(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(B)
(Projekt megnevezése)

(C)
(Támogatást igénylő
neve)

(D)

(E)

[Projekt indikatív

(Projekt

támogatási kerete

benyújtásának

(Mrd Ft)]

várható ideje)

(F)
(Szakmai elvárások)

„

10.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Ügyfélkapcsolati
rendszerek fejlesztése

Miniszterelnökség
vagy az általa
vezetett
konzorcium

11,50

2016

1. A projekt célja intelligens integrált kormányhivatali szakrendszer (iX)
kialakítása, amely a strukturált adatokra épülve biztosítja
1.1. az e-űrlapos benyújtást mind önkiszolgáló, mind ügyintéző útján
történő ügyvitel esetén,
1.2. a nyilvántartott adatok automatikus átkérhetőségét,
1.3. az algoritmizálható eljárási cselekmények automatizálhatóságát, és
1.4. a tényleges egyablakos ügyintézés kialakíthatóságát (mindezt
az aktív korúak jövedelempótló támogatásával kapcsolatos ügyintézés
újraszervezéssel egybekötött korszerűsítésén a gyakorlatban is
bemutatva).
2. A projekt további célja az e-űrlapok és csatolmányaik egységes
kezelésének megvalósítása, amely a kormányhivatal egészére biztosítja
az egységes nyilvántartást, az ügyfelek felé kialakítja a „hiteles helyet”,
ahol az elektronikusan létrehozott határozatok az arra jogosultak
számára megtekinthetők (lehetővé téve olyan megoldások alkalmazását,
amellyel csökkenthető a hitelesítetten kiküldendő papír iratok aránya).

8149

8150

3. A projekt keretében megvalósul az ügyfélkapcsolat-menedzselési
rendszer kialakítása, amely a jelenlegi ügyfélszolgálati időpontfoglalás
helyett a kormányhivatali rendszer egészére lehetővé teszi a megfelelő
időgazdálkodást (vezetők számára a vezénylést, ügyintéző, ügyfél
számára még a nem ügyfélszolgálati esetekben is a megfelelő időpont
egyeztetést), és megoldottá válik a meghatalmazottak figyelembe vétele
az elektronikus ügyintézésben (is).
4. A projekt eredményeként – a racionalizálás folytán csökkenő
specializáció miatt (mivel egy ügyintézőnek a járásban már többféle
feladattal kell foglalkoznia) – felértékelődik a tudástár, így az új
követelmények szükségessé teszik annak jelentős továbbfejlesztését.
”
3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:21 mezője helyébe a következő a mező lép:
(F)
(Szakmai elvárások)

(21.)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)
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„1. A projekt célja az egységes kormányhivatali hálózati rendszer kialakítása,
amelynél bármely kormányhivatali munkahely (beleértve települési
ügysegédet) bármely feladatra kijelölhető és bármely szolgáltatást elérheti,
ha megfelelő jogosultsága van hozzá. A szakrendszeri szolgáltatások egy
ellenőrzött ponton jól meghatározható külső szolgáltatásként jelenhetnek meg
az egységes kormányhivatali rendszer számára.
2. A projekt eredménye az egységes elérés menedzselési rendszer, amelynél
a személyi állomány nyilvántartása, azonosítása, jogosultságainak dinamikus
kezelése a rendszer egészére megvalósul.
3. A projekt keretében megvalósul az egységes szolgáltatás, üzemeltetés
támogatása, amelynél a kritikussá váló informatikai szolgáltatások (lévén, ha
papírmentessé válik a működés, a követelmények lényegesen megnőnek)
kézbentartásához szükséges háttér kerül kialakításra.
4. További cél az aláírás minta alapú hitelesítés kialakítása
a kormányablakokban.”

(A)
(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(B)
(Projekt megnevezése)

(C)
(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

[Projekt indikatív

(Projekt

támogatási kerete

benyújtásának

(Mrd Ft)]

várható ideje)

(F)
(Szakmai elvárások)

„

32a.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A külgazdasági és
külügyi működést
támogató kiemelt
alapfolyamatok
fejlesztése és
szolgáltatási kapacitásuk
bővítése

Külgazdasági és
Külügyminisztérium
vagy az általa vezetett
konzorcium

1,35

2016

1. A projekt keretében megvalósul a külgazdasági és
külügyi igazgatás, illetve intézményrendszere kiemelt
alapfolyamatainak felülvizsgálata, a megszerzett
eredmények alapján a folyamatok újraszervezése,
egyszerűsítése, szabályozás- és szervezetfejlesztése,
értékelése és minősítésének javasítása, kiemelt
figyelemmel a vállalati és speciális ügyfélkör számára
biztosított közszolgáltatások és ügyintézés hatékonyabbá
és eredményesebbé tételére.
2. Kiemelt célkitűzés a külgazdasági feladatát
érintő szakmai feladatellátás, ideértve különösen
a befektetés-ösztönző és működő-tőke vonzó,
valamint a külkereskedelmi kapcsolattartást biztosító
közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfolyamatokat
támogató elektronikus szolgáltatások fejlesztését,
amelyek révén magasabb színvonalú szolgáltatást tud
biztosítani a külgazdasági és külügyi intézményrendszer
a vállalkozások és a külgazdaság szempontjából kiemelt
ügyfelek számára.
3. A projekt keretében kialakításra kerül a Külgazdasági
és Külügyminisztériumra és az irányítása alá tartozó
intézményrendszerre kiterjesztett vezetői információs
rendszer (VIR), amely megalapozottabbá teszi
a külgazdasági és külügyi igazgatással kapcsolatos
döntési folyamatokat, továbbá hozzájárul a külgazdasági
feladatok ellátását biztosító közigazgatási keretrendszer
fejlesztéséhez. Ehhez kapcsolódóan kialakítása
kerül a rendszer működéséhez és a biztonságos
adattovábbításhoz szükséges informatikai keretrendszer.
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4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 32a–32d. sorokkal egészül ki:

8151

32b.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A kormányhivatal
irányításának
hatékonyabbá tételét
biztosító háttér
kialakítása

Miniszterelnökség
vagy az általa vezetett
konzorcium

Miniszterelnökség
vagy az általa vezetett
konzorcium

4,00

5,00

2016

2016

A projekt célja a kormányhivatalok hatékony irányításához
szükséges információ és elemzési háttér biztosítása,
ennek részeként
1. adattárház kialakítása gazdálkodási és működési
adatkörökre,
2. elemzési szolgáltatások kialakítása a különböző vezetői
szintek igényének figyelembevételével,
3. gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, az ügyfelek
fizetési lehetőségeinek bővítéséhez szükséges
kormányhivatal szintű fejlesztések (a befizetések
követésének fejlesztése),
4. munkaállomások beszerzése,
5. az e-számla kezelés bevezetése.
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32c.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A pénzbeli ellátások
megállapításával
kapcsolatos központi
szakrendszerek
továbbfejlesztése

A projekt célja:
1. az egészségbiztosítási járulékkezelésnél áttérni
az integrált kormányhivatali szakrendszerhez illeszkedő
elektronikus ügyintézésre, amelyhez szükséges
a) a folyamat újratervezése,
b) a nyilvántartási és feldolgozási rendszer lecserélése,
c) az adatforrást jelentő egészségügyi nyilvántartások
kiegészítése,
2. egyes, az egészségbiztosításhoz köthető
kormányhivatali eljárások elektronizálása, hatásköri
átcsoportosításból adódó változtatások elvégzése,
3. a hatásköri átalakításokhoz kapcsolódódó, a szociális
ellátások egységes áttekintését lehetővé tevő fejlesztések,
ennek részeként adatkapcsolati szabványok és gépi elérési
felületek kialakítása.

8152

4. A fejlesztés során felülvizsgálatra kerülnek az állami
szintű (diplomáciai) protokolláris kapcsolattartás
ügyfolyamatai, és kibővítésre kerülnek az átszervezett
folyamatok elektronikus támogatásának lehetőségei.
5. A projekt keretében fejlesztésre kerülnek
a vállalkozásokat és speciális ügyfélcsoportokat érintő
tájékoztatási és információs eszközök.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Miniszterelnökség
vagy az általa vezetett
konzorcium

8,00

2016

”
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32d.

A hatáskör
átcsoportosításból
adódó szakrendszeri
integrációs feladatok

A projekt célja:
1. az új kormányhivatali hatásköri elosztáshoz történő
illeszkedés érdekében, egyes alkalmazások fejlesztése és
integrálása (pl. munkaügyi rendszer, környezetvédelmi
rendszer stb.),
2. szerverterem konszolidáció: ahol a korábbi központi
hivatali szakrendszer területi kiszolgálókat vett igénybe,
szükséges ezek áttelepítése a kormányhivatal megfelelő
megyei központjába, illetve a szerverpark konszolidálása,
3. munkaállomások beszerzése.

5. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő sor lép:
(A)
(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(B)
(Projekt megnevezése)

(C)
(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

[Projekt indikatív

(Projekt

támogatási kerete

benyújtásának

(Mrd Ft)]

várható ideje)

(F)
(Szakmai elvárások)

„

36.

KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16

A Külgazdasági és
Külügyminisztérium
humánerőforrásgazdálkodásának és belső
képzési rendszerének
fejlesztése

Külgazdasági és
Külügyminisztérium
vagy az általa vezetett
konzorcium

1,55

2016

1. A projekt keretében felülvizsgálatra és átalakításra
kerül a Külgazdasági és Külügyminisztérium
humánerőforrás-gazdálkodása és a belső szakmai
képzési rendszere, valamint az ehhez kapcsolódó
működési, szabályozási és oktatási környezet biztosítása.
2. A projekt célja a külügyi igazgatást és
a külképviseleteket érintő személyügyi folyamatok
rendszerszintű megújítása. Felülvizsgálatra és
újraszervezésre kerülnek a külügyi és külgazdasági
igazgatást, továbbá külképviseleti működést támogató,
ágazati stratégiai szemléletű emberi erőforrásgazdálkodás belső ügyfolyamatai, továbbá az ezeket
érintő szabályozási környezet és azok módszertani
megalapozása.

8153

8154

3.1. A projekt célkitűzése a külgazdasági és külügyi
intézményrendszerében a szervezeti tudásbázis
megerősítése, a közfeladat-ellátást támogató ágazati
kutatási-elemzési tevékenység fejlesztése, valamint
kapacitásának bővítése, továbbá ehhez kapcsolódóan
korszerű ágazati tudásmenedzsment-rendszer
kialakítása. A fejlesztések révén jelentősen javul
a külügyi és külgazdasági igazgatásban, kiemelten
Magyarország külképviseletein a diplomáciai és
gazdaságdiplomáciai feladatokat ellátó közszolgálati
tisztviselők munkavégzését támogató információs
bázisok intézményrendszeren belüli rendelkezésre
állása.
3.2. A fejlesztés fontos részét képezi a külügyi és
diplomáciai tudástranszfer aktivizálását elősegítő
nemzetközi együttműködések kiszélesítése, a korszerű
külgazdasági és külügyi feladatellátás fejlesztési
lehetőségeit vizsgáló ágazati szakmai kutatások
lefolytatása, valamint ezekhez kapcsolódóan
kutató-elemzői adatbázis-rendszer kialakítása.
”
6. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
29. és 48. sora,
b)
C:30 mezőjében a „(konzorciumi partner: Földművelésügyi Minisztérium)” szövegrész.
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A Kormány 1370/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól
szóló 1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról
A 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól szóló
1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozat 1. pont i) alpontjában az „éves illetményének, munkabérének kétszeresét,”
szövegrész helyébe az „alapjogviszonya szerint megállapított, éves rendszeres illetményének, munkabérének
kétszeresét, kivéve, ha a szakértői névsorban az adott tématerületen nincs szükséges számú, megfelelő
szakértelemmel rendelkező értékelő” szöveg lép.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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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.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

