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III. Kormányrendeletek

A Kormány 201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
a távhűtési szolgáltatásról

A Kormány az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. csatlakozási pont: a  szolgáltatói és a  felhasználói berendezés határán, találkozási pontján beépített elzáró 

szerelvénynek a  végső felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a  felhasználási helyet 
magában foglaló ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa;

2. elszámolási időszak: a  távhűtésre vonatkozó szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, 
távhűtési szolgáltató általi vagy – ha az meghiúsult – végső felhasználó általi két leolvasás közötti időszak;

3. elszámoló számla: olyan, a  távhűtésre vonatkozó szerződés időtartama alatt kiállított, az  adott elszámolási 
időszakra vonatkozó számla, amely az  elszámolást az  elszámolási időszak kezdő és záró mérőállása közötti 
tényleges fogyasztás alapulvételével tartalmazza;

4. részszámla: a  végső felhasználó részére az  elszámolási időszakon belül rendszeres időközönként kiállított, 
statisztikai elemzés vagy a leolvasás alapján megállapított energiamennyiségen alapuló számla;

5. távhűtés: az  a  szolgáltatás, amely a  végső felhasználónak távhűtési vezetékhálózaton keresztül üzletszerű 
tevékenység keretében történő távhűtési célú energiaellátásával valósul meg;

6. távhűtési szolgáltató: az  a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, amely 
távhűtést üzletszerűen szolgáltat.

2. Mérés

2. § (1) A távhűtési szolgáltatás elszámolásának a tényleges energiafogyasztáson kell alapulnia.
 (2) Ha az  épület hűtését távhűtési hálózatról vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerből biztosítják, hiteles 

hűtési mennyiségmérőt kell felszerelni a szivattyúnál vagy a csatlakozási pontnál.
 (3) Az  (1)  bekezdésben foglaltak érdekében – a  közös használatú épületrészek kivételével – az  egyes épületrészek 

egyedi fogyasztásának mérésére a  távhűtési szolgáltatónak a  végső felhasználó költségére a  végső felhasználó 
számára hiteles, a tényleges energiafogyasztást pontosan tükröző egyedi fogyasztásmérőt (a továbbiakban: egyedi 
fogyasztásmérő) kell felszerelnie.

 (4) Egyedi fogyasztásmérőt kell felszerelni abban az esetben is, ha a hűtést központi hűtéssel, távhűtési hálózatról vagy 
több épületet kiszolgáló központi rendszerről biztosítják. Az  egyedi fogyasztásmérő költsége a  (3)  bekezdésben 
foglaltak szerint a végső felhasználót terheli.

 (5) Az  egyedi fogyasztásmérő alkalmazására, beleértve a  meglévő egyedi fogyasztásmérő cseréjét is, – az  egyedi 
fogyasztásmérő tekintetében – a  legkisebb költség elve szerint kell, hogy sor kerüljön. A végső felhasználó kérése 
esetén a  távhűtési szolgáltatónak a  végső felhasználó által biztosított hiteles egyedi fogyasztásmérő felszerelését 
is biztosítania kell, ha az  műszaki szempontból alkalmazható. A  végső felhasználó által biztosított hiteles egyedi 
fogyasztásmérő felszerelése esetében a végső felhasználót hátrány nem érheti.

3. A számla és a számlainformációk

3. §  A távhűtési szolgáltatónak biztosítania kell a pontos és tényleges fogyasztáson alapuló számlázási adatokat.
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4. § (1) Az elszámolási időszak az egy évet nem haladhatja meg.
 (2) A  távhűtési szolgáltatónak a  végső felhasználónál elszámolási időszakonként legalább egyszer el kell végeznie 

az  egyedi fogyasztásmérő és a  2.  § (2)  bekezdése szerinti hűtési mennyiségmérő leolvasását, és a  leolvasás vagy  
– ha a  leolvasás meghiúsult – a  végső felhasználó általi bejelentés alapján, tényleges fogyasztáson alapuló 
elszámoló számlát kell kibocsátania.

 (3) Ha az elszámolási időszak időtartama az egy hónapot meghaladja, – eltérő megállapodás hiányában – a távhűtési 
szolgáltató az elszámolási időszak hónapjainak számánál eggyel kevesebb számú részszámlát jogosult kibocsátani. 
Az egyes részszámlák a végső felhasználó előzetes jóváhagyásával megállapított összeghatárig összevonhatók.

 (4) A  részszámla számlázási adatai a  végső felhasználó által végzett rendszeres leolvasáson alapuló rendszerrel is 
biztosíthatók, amelynek keretében a  végső felhasználó az  egyedi fogyasztásmérő állását bejelenti a  távhűtési 
szolgáltatónak. Abban az  esetben, ha az  adott számlázási időszakra vonatkozóan sor került távhűtési szolgáltatói 
leolvasásra, a részszámla a távhűtési szolgáltató által leolvasással megállapított adatokon alapul.

 (5) Az  elszámoló számla és a  részszámla (a  továbbiakban együtt: számla) csak akkor alapulhat becsült fogyasztáson 
vagy tüntethet fel átalányösszeget, ha nem került sor távhűtési szolgáltató általi leolvasásra vagy a  végső 
felhasználó az  adott számlázási időszakra nem jelentette be az  egyedi fogyasztásmérő állását (végső felhasználói 
leolvasás).

5. §  A távhűtési szolgáltatónak
a) a felhasználói tájékoztatás keretében a  végső felhasználó kérésére 15 napon belül díjmentesen 

hozzáférhetővé kell tennie a  végső felhasználó számláival és múltbeli fogyasztásával kapcsolatos 
információkat legalább 2 évre visszamenőleg, valamint azokat elérhetővé kell tennie a végső felhasználó által 
kijelölt energiahatékonysági szolgáltató számára,

b) biztosítania kell a végső felhasználónak az elektronikus számlainformáció és számlázás lehetőségét,
c) a végső felhasználó kérésére világos és könnyen érthető felvilágosítást kell nyújtania a  számlával, a  számla 

egyes tételeivel és elemeivel, valamint a számlázott összeggel kapcsolatosan,
d) a végső felhasználó számára a  számlával együtt megfelelő tájékoztatást kell adnia a  7.  § és 8.  § szerint 

annak érdekében, hogy a  végső felhasználó átlátható képet kaphasson az  aktuális energiaköltségekkel 
kapcsolatban.

6. §  A távhűtési szolgáltató köteles a számla végső felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, 
hogy a  számla kiegyenlítésére a  végső felhasználónak a  számla kézhezvételétől számítva legalább 15 nap 
rendelkezésére álljon.

7. § (1) A 4. § (3) bekezdése szerinti összevonás esetén is biztosítani kell, hogy a végső felhasználó
a) évente kétszer, vagy
b) arra irányuló kérése vagy elektronikus számlázás esetén legalább negyedévente
a (2) bekezdés szerinti számlainformációkat megkapja.

 (2) A  távhűtési szolgáltatónak a  számlán vagy ahhoz csatoltan világos és érthető módon a  végső felhasználó 
rendelkezésére kell bocsátania az alábbi információkat:
a) a tényleges aktuális árak és a tényleges energiafogyasztás,
b) a  végső felhasználó aktuális energiafogyasztásának és az  előző év ugyanezen időszakában mért 

fogyasztásának az összehasonlítása grafikus formában,
c) a  végső felhasználói szervezetek vagy egyéb hasonló szervek kapcsolatfelvételhez szükséges adatai, 

beleértve a honlapok címeit is, ahol – ha rendelkezésre állnak – hozzáférhetők az energiahatékonyság-javító 
intézkedésekre, az  összehasonlításhoz használható végfelhasználói profilokra és az  energiát használó 
készülékek objektív, részletes műszaki leírására vonatkozó információk,

d) az ugyanazon felhasználói kategóriába tartozó, végső felhasználóval történő összehasonlítások.

8. §  A távhűtési szolgáltató a  szerződés és a  szerződésmódosítás megküldésekor, a  végső felhasználónak küldött 
számlán, továbbá honlapján keresztül világos és érthető módon közli a  végső felhasználóval a  független 
fogyasztói tanácsadó központok és egyéb hasonló intézmények elérhetőségeit – beleértve azok internetes 
címét is –, amelyeken a  végső felhasználó tanácsot kérhet a  lehetséges energiahatékonysági intézkedésekről, 
az  energiafogyasztására vonatkozó referenciaértékekről és az  energiát használó készülékek fogyasztáscsökkentést 
eredményező műszaki jellemzőiről.
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9. §  A távhűtési szolgáltató a végső felhasználó számára a számlát, a számlainformációkat és a fogyasztási adatokról való 
tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

4. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

11. §  E rendelet az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a  2004/8/EK 
és a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés m) pontjában,
a 2. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 12. és 19. pontjában,
a 3.  § tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § 
(1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)  
Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Tszt. Vhr.) 17/C. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  felhasználó köteles gondoskodni a  közös használatú épületrészek kivételével az  épületrészekben 
az  elfogyasztott távhő, valamint – ha használati melegvíz biztosítására is sor kerül – a  használati melegvíz 
elszámolása érdekében hiteles fűtési hőfogyasztás-mérő és vízmennyiség-mérő felszereléséről
a) új csatlakozás esetén, ha az új épületben kerül kialakításra, vagy
b) ha az épületen az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerinti jelentős 
felújítást valósítanak meg.”

 (2) A Tszt. Vhr. 17/H. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Fűtési hőfogyasztás-mérő vagy vízmennyiség-mérő alkalmazása esetén a  részszámla akkor alapulhat 
távhőszolgáltató általi statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított energiamennyiségen, ha az adott időszakra 
vonatkozóan nem kerül sor
a) a fűtési hőfogyasztás-mérő és vízmennyiség-mérő leolvasására, vagy
b) az a) pont szerinti leolvasás hiányában a felhasználó adatszolgáltatása keretében a fűtési hőfogyasztás-mérő és 
vízmennyiség-mérő mérőállásának bejelentésére a távhőszolgáltatónál.”

 (3) A Tszt. Vhr. 23/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23/C.  § E  rendeletnek az  egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 202/2016. (VII. 21.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. 4. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésével megállapított 17/C. § (1a) bekezdését  
a  Mód. 4. Korm. rendelet hatálybalépésének napját megelőzően meghirdetett energiahatékonysági pályázatok 
keretében megvalósuló jelentős felújítások esetében nem kell alkalmazni.”

 (4) A Tszt. Vhr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Get. Vhr.) 107. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  GET 95.  §-ában meghatározott, a  földgázelosztó rendszerre vonatkozó feladatokat 25/0 °C égéshő alapú 
energiában kWh, továbbá kWh/h mértékegység alkalmazásával kell végezni.
(4) A  szállítási rendszerüzemeltető külön térítés nélkül köteles a  betáplált és kiadott földgáz mennyiségét 
az  összes betáplálási-kiadási ponton és összekapcsolási ponton meghatározni, és az  érintett rendszerhasználó és 
felhasználó számára hozzáférhetővé tenni 25/0 °C-os égéshő alapú energiában és 15 °C és 1,01325 bar referencia 
állapoton kifejezett térfogat és 15 °C égési referencia hőmérsékletű fűtőérték szorzataként kifejezett energiában 
(a továbbiakban: 15/15 °C-os fűtőérték alapú energia). A szállítóvezeték rendszerbe betáplált és onnan kiadott gáz 
elszámolása 25/0 °C-os égéshő alapú energiában történik.”

 (2) A Get. Vhr. Mérés, elszámolás alcíme a következő 115/G. §-sal egészül ki:
„115/G.  § Az  egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókkal történő elszámolás Ft/kWh mértékegység 
(25/0 °C-os égéshő alapú energiára vonatkoztatott egységár), az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal 
történő elszámolás Ft/MJ mértékegység (15/15 °C-os fűtőérték alapú energiára vonatkoztatott egységár) 
alkalmazásával történik.”

3. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint 
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági 
eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint 
az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) 
Korm. rendelet módosítása

3. §  Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi 
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő 
szakhatóságok kijelöléséről, a  kiszabható bírság mértékéről, valamint az  Országos Atomenergia Hivatal munkáját 
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete a 2. melléklet 
szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2016. szeptember 1-jén hatályba.
 (3) A 2. § 2016. október 1-jén lép hatályba.

5. §  E rendelet 1.  §-a az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint 
a  2004/8/EK és a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Tszt. Vhr. 3. mellékletének „Bekapcsolás” alcíme a következő 13.6. ponttal egészül ki:
„13.6. A  mérőeszköz alkalmazására, beleértve a  meglévő mérőeszköz cseréjét is, – a  mérőeszköz tekintetében  – 
a  legkisebb költség elve szerint kell, hogy sor kerüljön. A  felhasználó kérése esetén a  távhőszolgáltatónak 
a  felhasználó által biztosított mérőeszköz felszerelését is biztosítania kell, amennyiben az  műszaki szempontból 
alkalmazható. A felhasználó által biztosított mérőeszköz felszerelése esetében a felhasználót hátrány nem érheti.”
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2. melléklet a 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az R. 1.  mellékletének „Az OAH hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok” címe a  következő 1.7.  ponttal 
egészül ki:
„

1.7. Nukleáris 
létesítmény 
esetében.

A környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem követelményeinek 
történő megfelelés a környezeti 
zaj és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól szóló 
kormányrendeletben 
meghatározottak szerint. 

a) létesítési engedély,
b) tervezett üzemidőn túli 
üzemeltetéshez engedély,
c) végleges leállítási engedély,
d) üzembe helyezési engedély,
e) üzemeltetési engedély,
f ) leszerelési engedély

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei 
Kormányhivatal

”

A Kormány 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
az őstermelői nyilvántartással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI.  törvény 53. § 
(2) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 19.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a) 81/A. § (1), (4), (5) és (7) bekezdése szerinti őstermelői nyilvántartást vezető szervként, valamint
b) 81/C. §-a szerinti mezőgazdasági igazgatási szervként
a NÉBIH-et jelöli ki.”

2. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-
hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási 
és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FgKr.)
a) 1/A. §-ában a „NAK-ot” szövegrész helyébe a „Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát 

(a továbbiakban: NAK)” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „visszavonja” szövegrész helyébe a „bevonja” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti az FgKr. 1. §-a.
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3. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló  
68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
20. §-ában a „81/B. §-ában” szövegrész helyébe a „81/C. §-ában” szöveg lép.

4. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A  mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: ŐKr.) 5.  § 
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az igazolvány kiadását, érvényesítését, cseréjét és módosítását az ügyfél bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezeténél (a továbbiakban: kiállító) kell kérelmezni.
(2) A  kérelem előterjesztésekor az  ügyfélnek az  Szja. tv. 81/A.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja, valamint e)  pont 
ea)  alpontja szerinti adatokat igazolnia kell, amely alapján a  kiállító az  igazolványra való jogosultsági feltételek 
vizsgálata során megállapítja
a) az ügyfél személyazonosságát, valamint
b) annak tényét, hogy az ügyfél
ba) 16. életévét betöltötte-e, és
bb) rendelkezik-e érvényes őstermelői igazolvánnyal.”

 (2) Az ŐKr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (3) Az ŐKr. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. §  Az ŐKr.
a) 4. § (2) bekezdésében a „NAK” szövegrész helyébe a „Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamara (a továbbiakban: NAK)” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében az „igazolvány” szövegrész helyébe az „ideiglenes igazolvány, igazolvány” szöveg,
c) 10.  § (1)  bekezdésében a „módon – felhívásra –” szövegrész helyébe a „módon, felhívásra – az  értékesítés 

helyszínén is –” szöveg,
d) 18. § (1) bekezdésében

da) a „május 31.” szövegrész helyébe a „július 31.” szöveg,
db) a „július 31-ig” szövegrész helyébe a „szeptember 30-ig” szöveg,

e) 1. melléklet 2.1. pontjában az „1–30. pontja” szövegrész helyébe az „1–29. pontja” szöveg,
f ) 2. melléklet 1. pontjában a „26–30. pontja” szövegrész helyébe a „26–29. pontja” szöveg,
g) 3. melléklet 9. pontjában a „lakcíme” szövegrész helyébe a „bejelentett lakóhelye” szöveg,
h) 4. melléklet 1. pontjában a „29–31. pontja” szövegrész helyébe a „29. pontja” szöveg,
i) 5. melléklet 1. pontjában az „1–11. és 13–31. pontja” szövegrész helyébe az „1–29. pontja” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az ŐKr.
a) 2.  § (4)  bekezdésében az  „a 9.  § (2)  bekezdésében foglaltak elvégzése érdekében a  Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a  továbbiakban: NAK) ügyfél állandó lakóhelye szerint 
illetékes megyei ügyintéző szervezeténél (a továbbiakban: kiállító)” szövegrész,

b) 2. § (5) bekezdésében az „a kiállítónál” szövegrész,
c) 5. § (3) bekezdésében az „és a  társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 44. § (2) bekezdésében” szövegrész,
d) 13.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „vagy a  családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot,” 

szövegrész.

5. Záró rendelkezés

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az ŐKr. 1. melléklete a következő 1.4. és 1.5. ponttal egészül ki:
(Az igazolványon megjelenő külső adattartalom)
„1.4. Az igazolvány nyomdai sorszáma
1.5. Az igazolvány impresszumszáma”

2. melléklet a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az ŐKr. 3. melléklet IV. pontja helyébe a következő pont lép:
„IV. Egyéb adatok:
30. az ügyfél élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott azonosító száma
31. visszatartás, visszavonás
31.1. oka
31.2. kezdetének és végének időpontja
32. elhalálozás
32.1. ténye
32.2. dátuma”

A Kormány 204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § 
(2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 22/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti pénzügyi ellenőrzés során a  háziorvosi, házi gyermekorvosi és alapellátást nyújtó 
fogorvosi vállalkozásoknál figyelembe vehető bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza.”

2. §  A Vhr. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 35.  § (5)  bekezdés b)  pontjában az „a javaslata alapján a  háziorvos” szövegrész 
helyébe az „a javaslata alapján vagy saját kezdeményezésre a háziorvos” szöveg lép.
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3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról 
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 25.  § (7)  bekezdésében az  „a rendvédelmi szervek és a  Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal egészségügyi szolgáltatói” szövegrész helyébe az  „a rendvédelmi szervek és a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal egészségügyi szolgáltatói, a vasutas igényjogosultakat ellátó egészségügyi szolgáltatók” szöveg lép.

4. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.)  
Korm. rendelet módosítása

5. §  A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Vr.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) Az  OVSZK az  1. számú melléklet szerinti PET/CT várólista vezetése érdekében a  4. számú melléklet 
A)  pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatóknál működő Várólista Bizottságok közreműködését veszi 
igénybe. A  Várólista Bizottságok feladata – a  kezelőorvos javaslata alapján – a  beteg PET/CT várólistára történő 
felvétele, továbbá az egyedi azonosító meghatározása.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti Várólista Bizottság az  egyedi azonosítót – személyesen vagy kezelőorvosa útján, zárt 
borítékban – adja át a beteg számára.
(3) Az  OVSZK irányítja a  PET/CT várólistán levő betegek ellátásának elosztását azzal, hogy az  adott betegnek 
a  megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz történő irányításáról a  beteg várólistára történő felvételét követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül dönt. Az OVSZK – a központi várólista keretében – az egyedi azonosítót 
és a beavatkozás várható időpontját, továbbá helyét honlapján közzéteszi.
(4) A PET/CT Várólista Bizottságok tagjai a 4. számú melléklet A) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató 
nukleáris medicina osztályának vagy izotóp diagnosztikai laboratóriumának vezetője, és az egészségügyi szolgáltató 
egy-egy klinikai onkológus, vagy neurológus, vagy kardiológus, továbbá nukleáris medicina szakorvosa.
(5) A  PET/CT Várólista Bizottságok tekintetében a  6.  §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy 
a kinevezésre a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium javaslata alapján kerül sor.”

6. §  A Vr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) Az  1. számú mellékletben meghatározott PET/CT ellátás tekintetében kialakított központi várólista 
nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: PET/CT várólista) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár működteti.
(2) Az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár a  PET/CT várólista működtetése érdekében szakmai szekciókból álló 
Központi Várólista Bizottságot hoz létre.
(3) A  Központi Várólista Bizottság feladata – a  PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott szakorvosi csoport (a  továbbiakban: szakmai team), vagy ennek hiányában 
a  kezelőorvos javaslata alapján – az  ellátási igények legkésőbb két munkanapon belüli ellenőrzése, elbírálása, 
az  ellátást végző szolgáltató és az  ellátás időpontjának kijelölése, valamint a  beteg PET/CT várólistára történő 
felvétele.
(4) Az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár a  Központi Várólista Bizottság közreműködésével irányítja a  PET/CT 
várólistán levő betegek ellátásának elosztását a  PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló 
miniszteri rendeletben szabályozott prioritási elvek figyelembevételével. Az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
az  egyedi publikus azonosítót, továbbá a  beavatkozás várható időpontját és helyét – a  központi PET/CT várólista 
rendszerben – honlapján közzéteszi.
(5) A  PET/CT várólistára történő felvételt követően a  (4)  bekezdésben foglalt adatokról a  vizsgálati javaslatot 
kezdeményező szakmai team vagy kezelőorvos útján a beteg személyesen tájékoztatást kap.
(6) A Központi Várólista Bizottság tagjait az Egészségügyi Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata és a  PET/CT 
várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott indikációk szerint 
illetékes szakmai tagozatainak javaslata alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelöli ki.
(7) A  Központi Várólista Bizottság tagjainak listáját és a  Központi Várólista Bizottság működésének rendjét 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján tájékoztatóban teszi közzé.”
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7. §  A Vr. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. §  A Vr.
a) 3.  § (1)  bekezdésében az  „– a  12.  § (1)  bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével – 

az  Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a  továbbiakban: OVSZK)” szövegrész helyébe az „az Országos 
Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK)” szöveg,

b) 3.  § (1)  bekezdésében az „az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a  továbbiakban: OVSZK)” szövegrész 
helyébe az „– a  12.  § (1)  bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével – az  Országos Vérellátó 
Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK)” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti a Vr. 4. számú melléklet A) pontja.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–4. § és az 1. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (3) A 6. §, a 8. § b) pontja és a 9. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez

A)   Az  Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi ellenőrzése során figyelembe 
vehető bevételek és kiadások háziorvosi, házi gyermekorvosi vállalkozások esetében

 I.  BEVÉTELEK
1.  Finanszírozásból származó bevételek (az Egészségbiztosítási Alapból közvetlenül kifizetésre került 

pénzeszközök)
2.  Egyéb, finanszírozáshoz kapcsolódó bevételek

2.1. Finanszírozásból vásárolt eszközök értékesítéséből származó bevétel.
2.2. Kapott kamatok.
2.3. Árfolyamnyereség.
2.4. Finanszírozott tevékenységhez kötődő telefondíjak magáncélú használata miatti befizetések.
2.5. Finanszírozott tevékenység kiadásaként elszámolt adók és rezsiköltségek visszatérítése.

3.  Hitel, kölcsön (tagi kölcsön, tőkebetét) felvétele, igénybevétele
 II.  KIADÁSOK

1.  Befektetett eszközök
1.1.  Nagy értékű immateriális javak beszerzése (ideértve a  forgalomképes, vagyoni értéket 

megtestesítő nem anyagi jellegű eszközöket is). A finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges 
minimumfeltételek körébe, valamint a  szakmai kompetenciába tartozó immateriális eszközök, így 
orvosszakmai és felhasználói szoftver, betegnyilvántartási, kezelési program, office csomag.

1.2.  Ingatlanok beszerzése, felújítása, a  finanszírozott háziorvosi tevékenységgel összefüggő 
ingatlanokkal kapcsolatos kiadások.

1.3.  Nagy értékű szakmai berendezések, eszközök beszerzési, felújítási kiadásai. A  finanszírozott 
tevékenység ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe, valamint a szakmai kompetenciába 
tartozó eszközök, továbbá CRP vizsgáló készülék, hordozható kislabor-készülék, vérkép és/vagy 
vizelet analizáló kislabor gép, spirometer, EKG készülékek, praxis Holter, defibrillátor, ABPM, 
szűrőaudiómeter, sürgősségi táska.
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1.4.  Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, így rendelői számítógéprendszer; laptop; 
vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló szkenner; többfunkciós vezetékes és 
mobiltelefon; rendelő, váróterem, mellékhelyiségek, egyéb kiszolgáló helyiség felszerelési és 
berendezési eszközei.

1.5.  Járművek beszerzése, felújítása, a  finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges jármű 
beszerzésével, felújításával kapcsolatos kiadások.

1.6.  Befektetett eszközök lízingdíja.
2.  Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

2.1.  Szakmai kis értékű tárgyi eszközök.
2.2.  A  finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe, valamint 

a szakmai kompetenciába tartozó eszközök, továbbá Doppler-készülék, peak flow meter, inhalátor, 
pulzoximéter, kilégzett levegő CO mérő, Tens-készülék, 2 l-es oxigénpalack.

2.3.  Számítástechnikai és kommunikációs kis értékű tárgyi eszközök.
2.4.  Egyéb kis értékű tárgyi eszközök, így takarító eszközök, rendelő és várótermi kis értékű bútorzat, 

mellékhelyiségek, illetve egyéb kiszolgáló helyiségek felszerelése, egyéb tartozékok. A finanszírozott 
háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátásához szükséges egyéb kis értékű nem szakmai 
tárgyi eszközök.

3.  Anyagköltség
3.1.  Gyógyszerbeszerzés

3.1.1. Gyári és magisztrális gyógyszer.
3.1.2. Gyógyászati, diagnosztikai segédanyagok.

3.2.  Szakmai anyagok beszerzése.
3.3.  Munkaruha, védőruha beszerzés.
3.4.  Szakmai könyv, folyóirat, CD.
3.5.  Irodaszer, nyomtatvány.
3.6.  Üzemanyag, kenőanyag beszerzés.
3.7.  Egyéb fogyóeszköz beszerzés, így a  kommunikációs eszközök készletnek minősülő tartozékai, 

számítástechnikai segédanyagai, járművek üzemeltetéséhez és felújításához kapcsolódó 
készletbeszerzések, valamint az egyéb üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos készletek.

3.8.  Karbantartási anyagok
3.8.1. Gépjárműhöz kapcsolódó karbantartási anyag beszerzés.

3.9.  Tisztítószer beszerzés.
3.10.  Egyéb anyagbeszerzés.

  4.  Igénybe vett szolgáltatások kiadásai
4.1.  Épületek bérleti díja.
4.2.  Gépek bérleti díja.
4.3.  Oktatás, továbbképzés a finanszírozott feladatellátáshoz kapcsolódóan.
4.4.  Könyvviteli és jogi szolgáltatás díja.
4.5.  Vásárolt egészségügyi szolgáltatások díja.
4.6.  Számítástechnikai szolgáltatás díja.
4.7.  Javítás, karbantartás kiadása

4.7.1. Gépjárműjavítás, karbantartás kiadása.
4.8.  Telefon és internet díjak.
4.9.  Postaköltség.
4.10.  Közüzemi díjak.
4.11.  Veszélyes hulladékszállítás díja.
4.12.  Tagsági díjak.
4.13.  Igénybe vett egyéb szolgáltatások.

  5.  Egyéb szolgáltatások kiadásai
5.1.  Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, közzétételi díj.
5.2.  Bankköltségek.
5.3.  Gépjármű biztosítás.
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5.4.  Vagyonbiztosítás.
5.5.  Szakmai felelősségbiztosítás.
5.6.  Egyéb szolgáltatások kiadásai.

  6.  Személyi jellegű kifizetések (nettó módon)
6.1. A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak kifizetett nettó bére.
6.2. Vállalkozói kivét/társas vállalkozó jövedelme.
6.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések nettó módon (természetes személyek részére kifizetett jutalom, 

helyettesítés, végkielégítés, napidíj, jubileumi jutalom, betegszabadság idejére fizetett díjazás, 
tanulmányi szerződés alapján járó támogatás, cafetéria kifizetett összege).

6.4. Megbízási díjak.
6.5. Alkalmi munkavállalónak fizetett díjazás.

  7.  Osztalék
  8.  Járulékok, hozzájárulások
  9.  Adók
10.  Közvetített szolgáltatások díja (közreműködői szerződés alapján kifizetett összegek)
11.  Reprezentáció
12.  Hiteltörlesztés (tőke+kamat)
13.  Árfolyamveszteség
14.  Tőke kivét/tagi kölcsön visszafizetése
15.  Egyéb, az 1–14. pontban nem nevesített kiadások

B)   Az  Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi ellenőrzése során figyelembe 
vehető bevételek és kiadások a fogorvosi vállalkozások esetében

 I.  BEVÉTELEK
1.  Finanszírozásból származó bevételek (az Egészségbiztosítási Alapból közvetlenül kifizetésre került 

pénzeszközök)
2.  Egyéb, finanszírozáshoz kapcsolódó bevételek

2.1. Finanszírozásból vásárolt eszközök értékesítéséből származó bevétel.
2.2. Kapott kamatok.
2.3. Árfolyamnyereség.
2.4. Finanszírozott tevékenységhez kötődő telefondíjak magáncélú használata miatti befizetések.
2.5. Finanszírozott tevékenység kiadásaként elszámolt adók és rezsiköltségek visszatérítése.

3.  Hitel, kölcsön (tagi kölcsön, tőkebetét) felvétele, igénybevétele
 II.  KIADÁSOK

1.  Befektetett eszközök
1.1.  Nagy értékű immateriális javak beszerzése (ideértve a  forgalomképes, vagyoni értéket 

megtestesítő nem anyagi jellegű eszközöket is). A finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges 
minimumfeltételek körébe, valamint a  szakmai kompetenciába tartozó immateriális eszközök, 
így fogorvosi szakmai és felhasználói szoftver, betegnyilvántartási, kezelési program, operációs 
rendszer, szövegszerkesztő-, adatbázis-kezelő és más számítógépes, illetve mobil alkalmazások 
beszerzési költsége vagy licence díja.

1.2.  Ingatlanok beszerzése, felújítása, a  finanszírozott fogorvosi tevékenységgel összefüggő ingatlanok 
vonatkozásában felmerülő kiadások.

1.3.  Nagy értékű szakmai berendezések, eszközök beszerzési, felújítási kiadásai. A  finanszírozott 
tevékenység ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe, valamint a szakmai kompetenciába 
tartozó eszközök, továbbá mennyezeti lámpa, fogászati műtőlámpa, fogászati kezelőegység, 
fogászati kézidarabok, kompressor, exhaustor, higiénés berendezés, műszerkocsi, fogászati rtg., 
rtg.-film digitalizáló, hőlégsterilizátor, autokláv, gyorssterilizáló, UH tisztító berendezés, automata 
kézidarab tisztító, fóliahegesztő, rendelői mélyhúzógép, lenyomatkeverő gép, apexlocator, 
intraorális kamera, endomotor, gépi depurátor, kéziműszerélező gép, rendelői homokfúvó, 
polimerizációs lámpa, elektrokauter/UH radiosebészet, diódalézer, caries és pakk dg. készülék, 
digitális fogszín meghatározó készülék, ózonkészülék, éberszedáló berendezés.

1.4.  Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, így rendelői számítógéprendszer; laptop; 
vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló szkenner; többfunkciós vezetékes és 
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mobiltelefon; rendelő, váróterem, mellékhelyiségek, egyéb kiszolgáló helyiség felszerelési és 
berendezési eszközei.

1.5.  Járművek beszerzése, felújítása, a  finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges jármű 
beszerzéséhez, felújításához kapcsolódó kiadások.

1.6.  Befektetett eszközök lízingdíja.
2.  Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

2.1.  Szakmai kis értékű tárgyi eszközök.
2.2.  A finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe, valamint a szakmai 

kompetenciába tartozó eszközök, továbbá kéziműszer, fogó, műszertartó fiók betét, rtg. film 
és szenzortartó, rtg. kötény, rtg. szék, sterilizáló konténer, desztillált víz előállító, orvosi nagyító 
szemüveg és fejlámpa.

2.3.  Számítástechnikai és kommunikációs kis értékű tárgyi eszközök.
2.4.  Egyéb kis értékű tárgyi eszközök, így takarító eszközök, rendelő és várótermi kis értékű bútorzat, 

mellékhelyiségek, illetve egyéb kiszolgáló helyiségek felszerelése, egyéb tartozékok.
2.5.  A finanszírozott fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges egyéb kis értékű, nem szakmai tárgyi 

eszközök.
3.  Anyagköltség

3.1.  Gyógyszerbeszerzés
3.1.1.  Gyári és magisztrális gyógyszer.
3.1.2.  Gyógyászati, diagnosztikai segédanyagok.

3.2.  Szakmai anyagok beszerzése, így tömőanyag, lenyomatanyag, egészségügyi textíliák.
3.3.  Munkaruha, védőruha beszerzés.
3.4.  Szakmai könyv, folyóirat, CD.
3.5.  Irodaszer, nyomtatvány.
3.6.  Üzemanyag, kenőanyag beszerzés.
3.7.  Egyéb fogyóeszköz beszerzés, így a  kommunikációs eszközök készletnek minősülő tartozékai, 

számítástechnikai segédanyagai, járművek üzemeltetéséhez és felújításához kapcsolódó 
készletbeszerzések, valamint az egyéb üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos készletek.

3.8.  Karbantartási anyagok
3.8.1. Gépjárműhöz kapcsolódó karbantartási anyag beszerzés.

3.9.  Tisztítószer beszerzés.
3.10.  Egyéb anyagbeszerzés.

4.  Igénybe vett szolgáltatások kiadásai
4.1.  Épületek bérleti díja.
4.2.  Gépek bérleti díja.
4.3.  Oktatás, továbbképzés a finanszírozott feladatellátáshoz kapcsolódóan.
4.4.  Könyvviteli és jogi szolgáltatás díja.
4.5.  Vásárolt egészségügyi szolgáltatások díja.
4.6.  Számítástechnikai szolgáltatás díja.
4.7.  Javítás, karbantartás kiadása

4.7.1. Gépjárműjavítás, karbantartás kiadása.
4.8.  Telefon és internet díjak.
4.9.  Postaköltség.
4.10.  Közüzemi díjak.
4.11.  Veszélyes hulladékszállítás díja.
4.12.  Tagsági díjak.
4.13.  Igénybe vett egyéb szolgáltatások.

5.  Egyéb szolgáltatások kiadásai
5.1.  Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, közzétételi díj.
5.2.  Bankköltségek.
5.3.  Gépjármű biztosítás.
5.4.  Vagyonbiztosítás.
5.5.  Szakmai felelősségbiztosítás.
5.6.  Egyéb szolgáltatások kiadásai.
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6.  Személyi jellegű kifizetések (nettó módon)
6.1. A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak kifizetett nettó bére.
6.2. Vállalkozói kivét/társas vállalkozó jövedelme.
6.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések nettó módon, így természetes személyek részére kifizetett 

jutalom, helyettesítés, végkielégítés, napidíj, jubileumi jutalom, betegszabadság idejére fizetett 
díjazás, tanulmányi szerződés alapján járó támogatás, cafetéria kifizetett összege.

6.4. Megbízási díjak.
6.5. Alkalmi munkavállalónak fizetett díjazás.

  7.  Osztalék
  8.  Járulékok, hozzájárulások
  9.  Adók
10.  Közvetített szolgáltatások díja (közreműködői szerződés alapján kifizetett összegek)
11.  Reprezentáció
12.  Hiteltörlesztés (tőke+kamat)
13.  Árfolyamveszteség
14.  Tőke kivét/tagi kölcsön visszafizetése
15.  Egyéb, az 1–14. pontban nem nevesített kiadások”

2. melléklet a 204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A)   PET/CT Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltatók
1.  Országos Onkológiai Intézet
2.  Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nukleáris Medicina Osztálya
3.  Szegedi Tudományegyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet
4.  Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Nukleáris Medicina Intézet
5.  Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Centrum, Központi Klinikai Radioizotóp Laboratórium
6.  Győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház Izotópdiagnosztikai és Terápiás Osztálya

B)   Gamma Sugársebészet Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltató
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Idegsebészeti Klinika”

A Kormány 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény 28.  § 
(3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) a következő 76/J. §-sal egészül ki:
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„76/J.  § (1) Az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 5., 
8., 28. és 28/A. számú mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni. 
A  2016. augusztus havi teljesítmények elszámolása során a  tárgyhónapot megelőző hónapig keletkezett TVK 
maradványt a 28. § (1) bekezdése szerinti elszámolás során 8,33%-kal csökkentett értéken kell figyelembe venni.
(2) A 34. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók 2016. október 1-jétől 2016. december 31-éig havonta 
az  ott meghatározott fix összegű díjazásra jogosultak, amelynek fedezetéül az  5. számú melléklet szerinti 
„Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete” előirányzat szolgál.”

2. § (1) A Kr1. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Kr1. 8. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Kr1. 28. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A Kr1. 28/A. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) A Kr1. az 5. melléklet szerinti 34. számú melléklettel egészül ki.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kr2.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  OEP az  ellenőrzése során megállapítja, hogy a  munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt 
fel támogatást, a  jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegét az  OEP jogosult a  munkáltató 
esedékes teljesítményfinanszírozásából levonni. Ha a  munkáltató teljesítményfinanszírozása a  jogosulatlanul 
igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására fedezetet nem nyújt, azt a  munkáltató az  OEP 
felszólítására köteles visszafizetni.”

4. §  A Kr2. 6. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § Az  OEP a  munkáltató részére a  2016. augusztus és szeptember havi támogatási összeget 
2016 augusztusában utalványozza.”

5. §  A Kr2. 5.  § (1)  bekezdésében az „Az OEP a  támogatás” szövegrész helyébe az „Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (a továbbiakban: OEP) a támogatás” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti a Kr2.
a) 3. alcíme,
b) 5. § (2) bekezdése,
c) 3–6. melléklete.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5. § és a 6. § 2016. augusztus 10-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

millió forint

Megnevezés
2016. évi  

előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

Praxisfinanszírozás 96 292,0

Eseti ellátás díjazása 649,3

Ügyeleti szolgálat 10 106,2

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 107 047,5

 
 
 
 
 
 

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem  

Iskolaegészségügyi ellátás 2 217,1

Védőnői ellátás 20 009,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 22 928,2

3. Fogászati ellátás 25 946,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 196,9

8. Művesekezelés 23 171,1

9. Otthoni szakápolás 4 596,8

11. Működési költségelőleg 2 000,0

 
 
 
 
 
 
 
 

Célelőirányzatok  

Méltányossági alapon történő térítések 5 611,3

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, 
valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez 
szükséges praxisjog vásárlásának támogatása

750,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete 41 602,0

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő 
jövedelemkiegészítése

8 600,0

Egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek 
támogatása

7 779,0

Fiatal szakorvosok támogatása 2 520,0

13. Célelőirányzatok összesen 66 937,3

15. Mentés 30 255,1

17. Laboratóriumi ellátás 22 002,4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összevont szakellátás  

Járóbeteg szakellátás 128 656,6

Fekvőbeteg szakellátás 445 419,2

– aktív fekvőbeteg szakellátás 373 989,1

– krónikus fekvőbeteg szakellátás 65 380,3

– bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 1 049,8

– várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok 5 000,0

Extrafinanszírozás 1 000,0

Speciális finanszírozású szakellátás 78 780,7
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18. Összevont szakellátás összesen 653 856,5

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék  7 421,3

22. Alapellátás megújításának II. üteme  10 000,0

Összesen  982 359,9

”

2. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Krónikus ellátások

A B C

1 Kódja Megnevezése Szorzó

2 00001 Ápolási tevékenység 1,0

3 00015 Krónikus ellátás 1,2

4 00017
Súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak, 
égésbetegek, szeptikus sebészeti betegek rehabilitációs ellátása

4,2

5 00019 Rehabilitációs ellátás* „A” minősítésű** 2,0

6 00020 Rehabilitációs ellátás* „B” minősítésű** 1,5

7 00021 Rehabilitációs ellátás* „C” Minősítés nélkül 1,3

8 00022 Hospice ellátás 1,9

9 00023 Kómás és gerincvelősérült betegek korai kiemelt rehabilitációs ellátása 7,3

10 00024 Polymorbid betegek gerontopszichiátriai ellátása 1,8

11 00025 Tartósan intubált gépi lélegeztetést igénylő betegek krónikus ellátása 4,2

12 00026
Súlyos központi idegrendszeri sérültek (vigil kómás betegek, 
gerincvelő harántsérültek), politraumatizáltak emelt szintű krónikus 
ellátása

2,0

13 00027
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján 
TBC-s betegek elkülönített, őrzött osztályon történő kezelése

1,8

14 00028 Gyermek- és ifjúság addiktológiai és pszichiátriai rehabilitációs ellátás 2,0

15 00029

Krónikus belgyógyászati, nőgyógyászati és pulmonológiai osztályokon, 
a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 
13. § (1) és (3) bekezdése szerinti gyógytényezők felhasználásával 
végzett krónikus ellátás

2,0

16 00030 Pszichiátriai rehabilitáció „C” szint*** 1,3

17 00031 Pszichiátriai rehabilitáció „B” szint**** 1,5

18 00032 Pszichiátriai rehabilitáció „A” szint***** 2,0

19 00034 Gyermek hospice ellátás1 3,0

20 00035
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs ellátás I. progresszivitási 
szinten2

2,0

21 00036
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs ellátás  
II. és III. progresszivitási szinten3, 4

2,8

22 00037 Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitációs ellátás5 3,5

* A  nappali kórházi ellátás esetében a  fekvőbeteg-ellátást nyújtó háttérosztály minősítése szerinti szakmai szorzó 
alkalmazható.
** A 37. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti minősítés.
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*** Ha az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a  pszichiátriai 
rehabilitáció I. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
**** Ha az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a  pszichiátriai 
rehabilitáció II. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
***** Ha az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a  pszichiátriai 
rehabilitáció III. progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek.
1 Ha az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az  egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a  gyermek 
palliatív osztályra vagy hospice-házra előírt feltételek.
2 Ha az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az  egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a  gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai rehabilitáció I. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
3 Ha az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az  egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a  gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai rehabilitáció II. progresszivitási szintjére előírt feltételek.
4 Ha az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az  egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a  gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai rehabilitáció III. progresszivitási szintjére vagy a  pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt 
feltételek.
5 Ha az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az  egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a „Gyermek- és 
Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekvőbeteg szakellátás 10–18 éves kor között” elnevezésű ellátásra előírt 
feltételek.”

3. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

 1. A Kr1. 28. számú melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2015. november és 2016. október közötti teljesítési 
időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 72 253 037 392 pontszám. Ebből:
1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,
a) a  folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló 
keret, valamint
b) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete
mindösszesen: 91 666 667 pontszám;
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1.2. a  következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények részére 60  864  139 
pontszám a következők szerint:

A B C

1 Intézmény Éves TVK többlet pontszám

2 4013 Autizmus Alapítvány, Budapest 12 635 428

3 R137 Pető András Főiskola 1 014 574

4 5087 Dévény Anna Alapítvány 6 215 386

5 7990 Vadaskert Alapítvány, Budapest 6 313 659

6 B944 Gézengúz Alapítvány, III. kerület 12 711 303

7 H058 Budapesti Korai Fejlesztő Központ 1 241 037

8 N055 Újpesti Szakrendelő Intézet 20 732 752

9 ÖSSZESEN 60 864 139

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2015. november és 2016. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos 
TVK mértéke: 1 965 949 súlyszám. Ebből:
2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,
a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret,
b) a várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint
c) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete
mindösszesen: 28 334 súlyszám.”
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4. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
„28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2016. évre vonatkozó TVK mennyisége

A B C D E F

1 OEP kód INTÉZMÉNY

Aktív fekvőbeteg 

szakellátás

Egynapos 

sebészeti ellátás

Általános 

anesztéziában 

végzett egynapos 

fogászati ellátás

Összesen

éves (súlyszám) éves (súlyszám) éves (súlyszám) (súlyszám)

2 1052 Mohácsi Kórház 6 073,51 785,19 0,00 6 858,70

3 2912 Pécsi Tudományegyetem 89 117,67 0,00 280,78 89 398,45

4 A316 Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 0,00 367,61 0,00 367,61

5 C353 URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 0,00 769,71 0,00 769,71

6 H770 Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 449,96 0,00 0,00 449,96

7 N584 Komlói Egészségcentrum 2 114,69 574,55 0,00 2 689,24

8 N591 Szigetvári Kórház 4 703,63 0,00 0,00 4 703,63

9 1084 Bajai Szent Rókus Kórház 14 120,90 351,64 0,00 14 472,54

10 1122
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató 
Kórháza

61 906,33 78,14 0,00 61 984,47

11 N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 13 327,18 480,12 0,00 13 807,30

12 1243 Orosházi Kórház 9 123,75 409,31 0,00 9 533,06

13 R464 Békés Megyei Központi Kórház 46 749,25 456,31 0,00 47 205,56

14 1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 3 796,67 0,00 0,00 3 796,67

15 1345 Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 0,00 818,72 0,00 818,72

16 1349 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 79 841,45 896,43 0,00 80 737,88

17 1391 Sárospatak Város Rendelőintézete 0,00 802,53 0,00 802,53

18 1400 Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 0,00 448,26 0,00 448,26

19 1407 Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 7 251,22 116,16 0,00 7 367,38

20 M058 Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 2 921,66 497,03 0,00 3 418,69
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21 N587 Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 20 901,11 0,00 0,00 20 901,11

22 N684 Almási Balogh Pál Kórház 7 523,84 0,00 0,00 7 523,84

23 1454 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó 8 329,10 922,91 0,00 9 252,01

24 1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza 3 294,33 0,00 0,00 3 294,33

25 1487 Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 11 789,46 0,00 0,00 11 789,46

26 2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 89 030,85 0,00 325,02 89 355,87

27 M226 Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 0,00 314,62 0,00 314,62

28 1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 47 042,46 1 492,34 0,00 48 534,80

29 C975 Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 0,00 611,87 0,00 611,87

30 H059 Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 0,00 943,82 0,00 943,82

31 M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 16 864,61 93,46 0,00 16 958,07

32 1601 Csornai Margit Kórház 0,00 519,68 0,00 519,68

33 1630 Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 0,00 369,75 0,00 369,75

34 1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 48 757,79 0,00 0,00 48 757,79

35 1644 Karolina Kórház-Rendelőintézet 5 267,17 0,00 0,00 5 267,17

36 1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 14 323,83 0,00 0,00 14 323,83

37 1683 Gróf Tisza István Kórház 7 922,02 271,69 0,00 8 193,71

38 2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 101 446,82 0,00 393,28 101 840,10

39 N600 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 34 924,13 393,26 0,00 35 317,39

40 2899 Mátrai Gyógyintézet 3 082,31 0,00 0,00 3 082,31

41 N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 6 804,96 330,70 0,00 7 135,66

42 N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 26 327,93 0,00 0,00 26 327,93

43 N682 Bugát Pál Kórház 6 625,07 379,30 0,00 7 004,37

44 1865 Vaszary Kolos Kórház 12 121,73 0,00 0,00 12 121,73

45 1871 Selye János Kórház 1 647,22 208,29 0,00 1 855,51

46 1876 Szent Borbála Kórház 26 152,39 0,77 0,00 26 153,16

47 K404 Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft. 1 808,31 359,00 0,00 2 167,31

48 1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 8 962,33 477,92 0,00 9 440,25

49 1928 Szent Lázár Megyei Kórház 17 564,79 0,00 0,00 17 564,79

50 1945 Margit Kórház Pásztó 0,00 431,35 0,00 431,35
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51 1980 Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 0,00 313,92 0,00 313,92

52 2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 24 096,25 305,59 0,00 24 401,84

53 2049 Szent Rókus Kórház és Intézményei 0,00 2 292,62 0,00 2 292,62

54 2052 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 0,00 399,37 0,00 399,37

55 2057 Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet 0,00 456,36 0,00 456,36

56 2073 Tüdőgyógyintézet Törökbálint 7 298,04 0,00 0,00 7 298,04

57 2090 Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat 0,00 317,62 0,00 317,62

58 2095 Jávorszky Ödön Városi Kórház 14 174,46 124,80 0,00 14 299,26

59 2103 Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 0,00 948,08 0,00 948,08

60 2911 Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. 762,83 0,00 0,00 762,83

61 6727 Százhalombattai Egészségügyi Központ 0,00 791,67 0,00 791,67

62 C613 Europ-Med Orvosi Szolgáltató Kft. 0,00 1 674,66 0,00 1 674,66

63 H199 Men For Care Szolgáltató Kft. 0,00 662,04 0,00 662,04

64 N588 Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 0,00 316,80 0,00 316,80

65 N593 Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet 15 738,16 0,00 0,00 15 738,16

66 2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 41 981,79 0,00 0,00 41 981,79

67 2162 Siófoki Kórház-Rendelőintézet 10 245,58 318,94 0,00 10 564,52

68 3205 Kistérségi Járóbetegellátó Központ 0,00 462,14 0,00 462,14

69 H275 Kaposvári Egyetem 4 917,61 0,00 0,00 4 917,61

70 N683 Nagyatádi Kórház 3 855,51 150,43 0,00 4 005,94

71 2230 Felső-Szabolcsi Kórház 12 798,90 274,51 0,00 13 073,41

72 N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 79 741,35 259,91 0,00 80 001,26

73 2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 34 801,29 0,00 0,00 34 801,29

74 2378 Kátai Gábor Kórház 7 678,87 0,00 0,00 7 678,87

75 8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet 3 554,97 0,00 0,00 3 554,97

76 N586 Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 2 005,33 32,92 0,00 2 038,25

77 N596 Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 6 458,78 0,00 0,00 6 458,78

78 2392 Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 0,00 676,12 0,00 676,12

79 2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház 25 453,56 0,00 0,00 25 453,56

80 2436 Paksi Gyógyászati Központ 0,00 389,53 0,00 389,53
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81 N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház 4 815,40 353,28 0,00 5 168,68

82 2524 Kemenesaljai Egyesített Kórház 0,00 427,03 0,00 427,03

83 2531 Szent László Kórház 0,00 463,10 0,00 463,10

84 N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 44 518,37 143,31 0,00 44 661,68

85 2535 Magyar Imre Kórház 8 426,55 611,36 0,00 9 037,91

86 2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 5 179,21 420,08 0,00 5 599,29

87 2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet 2 550,11 0,00 0,00 2 550,11

88 2611 Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 0,00 370,00 0,00 370,00

89 2893 Állami Szívkórház 3 837,39 0,00 0,00 3 837,39

90 C149 Pannon Reprodukciós Intézet Kft. 903,34 0,00 0,00 903,34

91 H505 Szent Donát Várpalota Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 0,00 1 149,77 0,00 1 149,77

92 N592 Deák Jenő Kórház 0,00 443,52 0,00 443,52

93 N594 Csolnoky Ferenc Kórház 38 553,20 0,00 0,00 38 553,20

94 2703 Keszthelyi Kórház 4 296,26 540,72 0,00 4 836,98

95 2734 Zala Megyei Kórház 35 229,43 0,00 0,00 35 229,43

96 2747 Kanizsai Dorottya Kórház 13 344,01 638,25 0,00 13 982,26

97 N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 825,71 0,00 0,00 825,71

98 0765 HT MEDICAL CENTER Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 0,00 622,95 0,00 622,95

99 2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 6 416,35 0,00 191,29 6 607,64

100 2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 26 171,89 0,00 0,00 26 171,89

101 2877 Heim Pál Gyermekkórház 17 554,21 0,00 258,49 17 812,70

102 2878 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 42 938,75 845,93 0,00 43 784,68

103 2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 25 575,95 0,00 0,00 25 575,95

104 2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 29 093,95 0,00 0,00 29 093,95

105 2886 Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 42 227,88 0,00 0,00 42 227,88

106 2887 Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet 6 520,41 356,39 0,00 6 876,80

107 2889 Szent Imre Kórház 24 817,62 0,00 0,00 24 817,62

108 2891 Uzsoki Utcai Kórház 38 070,29 0,00 0,00 38 070,29

109 2896 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 24 931,91 0,00 0,00 24 931,91

110 2897 Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 13 889,74 0,00 0,00 13 889,74
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111 2903 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 11 505,70 0,00 0,00 11 505,70

112 2906 Országos Onkológiai Intézet 47 979,20 0,00 0,00 47 979,20

113 2907 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 4 463,07 0,00 0,00 4 463,07

114 2910 Országos Sportegészségügyi Intézet 2 215,17 0,00 0,00 2 215,17

115 2913 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1 636,57 0,00 0,00 1 636,57

116 2915 Semmelweis Egyetem 114 942,01 637,23 474,81 116 054,05

117 4026 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza 1 194,94 0,00 0,00 1 194,94

118 7610 Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat 0,00 488,34 0,00 488,34

119 7990 Vadaskert Alapítvány a Gyermek Lelki Egészségéért 1 481,27 0,00 0,00 1 481,27

120 8714 KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. 5 118,71 0,00 0,00 5 118,71

121 A275 Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 0,00 322,65 0,00 322,65

122 C030 STERILITAS Egészségügyi Ellátó Kft. 589,96 0,00 0,00 589,96

123 C247 FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 527,04 0,00 0,00 527,04

124 C278 Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft. 0,00 320,06 0,00 320,06

125 H025 XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 0,00 391,55 0,00 391,55

126 H043 Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 0,00 520,73 0,00 520,73

127 H915 Budai Egészségközpont Kft. 11 067,38 0,00 0,00 11 067,38

128 K358 ARS MEDICA Lézerklinika Kft. 0,00 375,68 0,00 375,68

129 K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 70 480,03 0,00 0,00 70 480,03

130 K405 PREMED Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft. 0,00 325,15 0,00 325,15

131 K409 Istenhegyi Magánklinika Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. 0,00 369,68 0,00 369,68

132 K413 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 0,00 396,27 0,00 396,27

133 K558 XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 0,00 757,13 0,00 757,13

134 K620 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 0,00 420,82 0,00 420,82

135 M915 Betegápoló Irgalmas Rend 13 329,30 0,00 0,00 13 329,30

136 N511 Szent Margit Kórház 11 379,12 0,00 0,00 11 379,12

137   Összesen 1 924 173,11 39 851,45 1 923,67 1 965 948,23

”
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5. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
„34. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A B C

1 Szolgáltató neve
Havi fix díj 

(ezer Ft)

2 1133
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem 
Háziorvosi Oktató Központja, Kecskemét

66,0

3 2258 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyháza 110,0

4 B414 Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ, Budapest XVII. kerület 280,0

5 B453 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, Budapest VII. kerület 185,0

6 N840 Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, Budapest X. kerület 459,0

7 3581 Országos Vérellátó Szolgálat 41 129,0

8 A946 Országos Epidemiológiai Központ 10 110,0

9 R232 Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 432,0
”

A Kormány 206/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és 
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A  központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az „a külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a külpolitikáért felelős miniszter, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter” szöveg lép.

2. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosítása

2. §  A  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50.  § (6)  bekezdésében a  „Külgazdasági 
és Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a  „külpolitikáért felelős miniszter és az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

4. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
az „és a külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „ , a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós 
ügyek koordinációjáért felelős miniszter” szöveg lép.

5. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet módosítása

5. §  A  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.  § 
(2)  bekezdés d)  pontjában az  „a külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a külpolitikáért felelős 
miniszter, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 206/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
kötelezően igénybe vevő központi költségvetési szervek

  1.  Miniszterelnökség, kivéve Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletét
  2.  Miniszterelnöki Kabinetiroda
  3.  Belügyminisztérium
  4.  Emberi Erőforrások Minisztériuma
  5.  Földművelésügyi Minisztérium
  6.  Igazságügyi Minisztérium
  7.  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
  8.  Külgazdasági és Külügyminisztérium, kivéve a külképviseleteket
  9.  Nemzetgazdasági Minisztérium
10.  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium”
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A Kormány 207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 321/2015. Korm. rendelet) 
22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  21.  § (2)  bekezdés a)  pontja, valamint (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben, ha a  nyertes közös 
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy 
nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve 
teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az  ajánlatkérő a  referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, 
a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan 
arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa 
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.”

2. §  A 321/2015. Korm. rendelet 50. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek a  közbeszerzési eljárásokban az  alkalmasság és a  kizáró okok igazolásának, valamint 
a  közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: MódR.) 1.  §-ával megállapított 22.  § (5)  bekezdését 
a  MódR. hatálybalépése után indult közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni. E  rendeletnek a  MódR. 
1.  §-ával megállapított 22.  § (5)  bekezdését a  MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő olyan közbeszerzési 
eljárások esetében is alkalmazni kell, amelyek esetében a  MódR. hatálybalépésekor az  ajánlattételi, illetve több 
szakaszból álló eljárások esetén a részvételi határidő még nem járt le.”

3. §  Ez a rendelet 2016. július 25-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének megvalósításával 
kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3.  § a)  pontja és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  költségvetési törvény XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
48.  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 1. A  16 kiemelt sportág sportlétesítémény-fejlesztésének 
támogatása jogcímcsoport által biztosított költségvetési forrásból megvalósuló feladatok tekintetében a  BMSK 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
kizárólagos joggal végzi
a) a járulékos közbeszerzési szolgáltatást,
b) az építési műszaki ellenőri szolgáltatásokat, valamint
c) a beruházáslebonyolítói feladatokat.
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 (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 43.  § (1)  bekezdés c) és d), f )–h), j) és k)  pontjában, az  építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7.  § (3)  bekezdésében, továbbá az  építési beruházások, 
valamint az  építési 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.

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

3. §  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, 
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 78. sorral egészül ki:

(A) (B)

(1.) (A beruházás megnevezése) (A beruházás azonosító adatai)

„

78. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Budapest közigazgatási területén fekvő, 29978/166 
helyrajzi számú ingatlan

„

2. melléklet a 208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 77. sorral egészül ki:

(A) (B)

(1.) (A beruházás megnevezése) (Település)

„

77. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Budapest XIV. kerület

„



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 108. szám 8461

A Kormány 209/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
a Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet 
hatályon kívül helyezéséről

A Kormány
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §  Hatályát veszti a  Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) 
Korm. rendelet.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében 
megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 2. § (1) bekezdése és az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § 
(1)  bekezdés 17.  pontjában, valamint a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés b), h) és 
k) pontjában,
a 2.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja és e)  pontja tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi  
LXXVIII. törvény 16. pont 16.2. alpontjában, 17. és 24. pontjában,
a 2. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budavári Palota épületének 
és környezetének rekonstrukciójával, illetve az  Országos Széchényi Könyvtár megújításával, valamint a  De la 
Motte-palota rekonstrukciójával kapcsolatos, a Budapest I. kerület 6452/1, 6452/3, 6453/1, 6455/1 és 6471 helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott ingatlanokon a  Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló 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) a Beruházások megvalósításához, működésének megkezdéséhez és használatbavételéhez szükségesek,
b) a  Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb 

munkák megvalósításához szükségesek.

2. § (1) A  Beruházásokkal érintett műemlék épületrészre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem 
együtt és külön is előterjeszthető.
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 (2) A Beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárásnak nincs helye,
c) településképi bejelentési eljárást nem kell lefolytatni,
d) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni, valamint
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.

3. §  A Beruházásokkal összefüggésben a  településrendezési eszközök módosítása során az  egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdése szerinti véleményadás 
határideje legfeljebb nyolc nap.

4. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti 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 a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

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

5. § (1) A  Beruházásokkal 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 Beruházásokhoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti 
dokumentációt kell készíteni.

6. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
  5. útügyi hatósági eljárások,
  6. vasúti hatósági engedélyezési eljárások,
  7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
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  8. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

  9. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és 
hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. területrendezési hatósági eljárások,
21. az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, 

működésének megkezdéséhez és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
a Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 3.  § (5)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában, 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Betegápoló Irgalmasrend 
épületeinek felújításai keretében
a) a Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest, Frankel Leó út 54. szám alatti székhelyű telephelye komplex 

felújítását,
b) a Budai Irgalmasrendi Kórház Vác, Március 15. tér 7–9. szám alatti, az  ingatlan-nyilvántartás szerint 

Vác 2943/4 helyrajzi számú telephelye bővítését és felújítását,
c) a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1. szám alatti, az  ingatlan-nyilvántartás szerint Pécs 

17458/1 helyrajzi számú Pécsi Háza épületének energiahatékonysági célú felújítását, valamint
d) a Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapítandó szociális létesítmény kialakítását és 

az  erre rendelkezésre bocsátott, a  Hajós, Jókai Mór utca 4. szám alatti, az  ingatlan-nyilvántartás szerint 
Hajós 884/4 helyrajzi számú ingatlan felújítását

célzó beruházásokkal összefüggő, az  1.  mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek 
a  Betegápoló Irgalmasrend tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanok bővítési, energiahatékonysági, 
kialakítási és komplex felújítási munkálatok – különösen műszaki, gépészeti korszerűsítés és homlokzat-felújítás – 
megvalósításához, az átadásához és a működés megkezdéséhez szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként 
a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben 
a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig 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. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
 (3) Az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha 

jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
 (4) Az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem 

állapít meg, az előzetes vizsgálati eljárás kivételével – tizenöt nap.
 (5) Az 1. § szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

 (6) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja 
a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az 1.  §-ban foglalt beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági 
ügyek:
 1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 2. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. építésfelügyeleti hatósági eljárások,
 4. területrendezési hatósági eljárások,
 5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 7. útügyi hatósági eljárások,
 8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és 

hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai,
 9. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
10. hírközlési hatósági eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
13. közegészségügyi hatósági eljárások,
14. azok az 1–13. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § szerinti beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének, működésének megkezdéséhez közvetlenül 
szükségesek,

15. az 1–14. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

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

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 42288/12, 42288/13, 42288/7, 42274/2, 42274/3, 42274/5 és 42274/6 helyrajzi 
számon nyilvántartott földrészleteken megvalósításra kerülő kutatás-fejlesztési egységek és az  ahhoz kapcsolódó 
építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

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

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a 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. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával 
összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási 
hatósági ügyek

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

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

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

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

A Kormány 213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
a Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról

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

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 38303/76 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten megvalósításra kerülő központosított 
laboratórium és az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló 
beruházással függenek össze.

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

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló 
beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

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

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

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

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
az AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fényeslitke külterületén megvalósuló beruházásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2. alpontjában, 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1. mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Fényeslitke közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint külterületként, 027/30, 050/38, valamint 0113/11 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok, 
illetve az ezekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított ingatlanok területén megvalósításra 
kerülő vodka- és likőrgyár építésével és az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

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

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

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

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

4. §  Az 1. § (1)  bekezdése szerinti beruházással összefüggésben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell 
beszerezni.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fényeslitke külterületén megvalósuló 
beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

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

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

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

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

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2016. (VII. 21.) MvM rendelete
a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő diplomaták és 
szakdiplomaták alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről szóló 2/2015. (I. 14.) MvM rendelet 
módosításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 5a.  pontjában foglalt feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő diplomaták és 
szakdiplomaták alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről szóló 2/2015. (I. 14.) MvM rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Az Állandó Képviselet diplomatái és szakdiplomatái tevékenységük kiemelt jelentőségére és összetettségére 
tekintettel 2016. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időszakban az  1.  melléklet szerint 
megállapított alapellátmány mellett havi bruttó 350 euró alapellátmány-kiegészítésre jogosultak.”

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

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

4. §  Az 1. melléklettel megállapított alapellátmányt 2016. július 1-jétől kell alkalmazni.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 21/2016. (VII. 21.) MvM rendelethez
„1. melléklet a 2/2015. (I. 14.) MvM rendelethez

Az alapellátmány bruttó havi összege

A B C

1 Ország (állomáshely) Pénznem
Alapellátmány 

bruttó havi összege

2 Állandó Képviselet EUR 1585
”
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A földművelésügyi miniszter 51/2016. (VII. 21.) FM rendelete
az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az  egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 6. § 
(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Sertés állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi 
szolgáltatás esetén a  szolgáltatás elvégzésének hónapja a  4. számú melléklet szerinti adattartalmú, az  MVH által 
rendszeresített és az  MVH honlapján közzétett nyilatkozaton szereplő tárgyidőszak. Szarvasmarha és baromfi 
állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás 
esetén a  szolgáltatás elvégzésének hónapja az  a  hónap, amikor az  adott állatfaj kikerült a  kedvezményezett 
telephelyéről. Nyúl állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi 
szolgáltatás esetén a  szolgáltatás elvégzésének hónapja a  Traces rendszer bevezetéséről és a  92/486/EGK 
határozat módosításáról szóló, 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozat alapján kiállított, „Bizonyítvány 
a Közösségen belüli kereskedelemhez” című nyomtatvány (a továbbiakban: Traces bizonyítvány) vagy az élő állatok 
belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2.  melléklete szerinti 
bizonyítvány (a  továbbiakban: „Állategészségügyi bizonyítvány a  gazdaságból” című nyomtatvány) keltének 
hónapja.”

 (2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Nyúl állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi 
szolgáltatás elvégzése esetén belföldi vágóhídra történő szállítás során az  engedélyesnek az „Állategészségügyi 
bizonyítvány a gazdaságból” című nyomtatvány másolatát, külföldre történő szállítás esetén a Traces bizonyítvány 
másolatát kell csatolnia.”

2. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) 
FM rendelettel megállapított 6. § (1a) bekezdését, 6. § (3b) bekezdését, 1. számú mellékletét, valamint 3–6. számú 
mellékletét a 2016. június 30-át követően elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmek 
alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.”

3. § (1) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
a) 4. számú mellékletének 5.3.  alpontjában az „a ... számú számlán” szövegrész helyébe az „a nyilatkozathoz 

kapcsolódó számlán” szöveg,
b) 5. számú mellékletének 8.3. alpontjában a  „(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési 

Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.)” szövegrész helyébe a „(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal, 1537 Budapest Pf. 397.)” szöveg,

c) 6. számú mellékletének 4. pontjában a „Tenyészetkód” szövegrész helyébe a „Származási hely tenyészetkódja, 
rendeltetési hely tenyészetkódja” szöveg

lép.
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2. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

5. §  Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.)  
VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § 
a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„j) bírálati díj: a  hatályos üzletszabályzat szerint a  hitelszerződés megkötésekor és felülvizsgálatakor a  hitelintézet 
által a hitel biztosításának ellenértékeként beszedett díjtétel (különösen: kártyadíj, bírálati díj, keretbeállítási jutalék);
k) átlagos hitelösszeg: az adott kamatperiódusban a szerződött hitelkeret alapján ténylegesen igénybevett kölcsön 
átlagszámítás szabályai szerint számított átlagos napi összege;
l) egységes kérelem: az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)  
FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem.”

6. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8a)–(8c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8a) A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet]
a) az  1.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a  77/2015. 
(XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a  hitelkérelem 
beadásakor főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő és 
legkésőbb 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében 
a támogatás mértéke
aa) a  2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetések tekintetében 100% kamattámogatás a  hitel teljes 
futamidejére,
ab) a  2015. április 30-át követően esedékes kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás 
a kezességvállalás teljes idejére,
ac) a 2015. május 1. és 2016. június 30. között (a határnapokat beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetében 
a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel 
teljes futamidejére megfizetett bírálati díj és kezelési költség, valamint a  szerződéskötési díj együttes összegének 
100%-ára vonatkozó költségtámogatás,
ad) a  2015. április 30-áig hatályba lépett hitelszerződések esetében a  2015. április 30-át követően esedékessé 
váló, a  fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az  egyszeri közjegyzői díj, a  hitel hátralévő 
futamideje alatt esedékes bírálati díj és kezelési költség, valamint a  különdíj együttes összegének 100%-ára 
vonatkozó költségtámogatás,
b) kizárólag a  3.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen 
működő és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági 
vállalkozás esetében, vagy a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3.  mellékletében egyaránt szereplő település 
valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 
2016. november 30-ig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében 
a támogatás mértéke
ba) az  egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet  
[a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben 
feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, 
összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű hitelkeret 
alapján igénybe vett folyószámla hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes 
kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a  hitel teljes futamidejére úgy, hogy a  hitelkeret 100%-os 
kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel után a  kamattámogatás mértéke 
megegyezik a  2.  § (8)  bekezdés a)  pontjában foglalt mértékkel, amely a  rá vonatkozó szabályok szerint vehető 
igénybe, és ahol a kamattámogatás számítása történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,
bb) az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, 
kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület 
minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű folyószámla hitelkeretnek 
az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi díjak tekintetében 100% 
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kezességi díjtámogatás a  kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a  hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású 
részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 2. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt 
mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe,
bc) az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése és 2016. november 30. között (a  határnapokat is beleértve) 
hatályba lépett hitelszerződések esetében a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének 
költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj, a szerződéskötési díj együttes 
összegének 100%-ára, valamint a  ba)  alpontban meghatározott szabályok szerint kiszámított kezelési költség 
100%-ára vonatkozó költségtámogatás,
bd) az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetében 
az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, a  fedezetek egy alkalommal történő 
értékbecslésének költsége, az  egyszeri közjegyzői díj, a  hitel hátralévő futamideje alatt esedékes bírálati díj, 
a  különdíj együttes összegének 100%-ára, valamint a  ba)  alpontban meghatározott szabályok szerint kiszámított 
kezelési költség 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.
(8b) A (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt 
költségtámogatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási joggal rendelkezők esetén a költség nettó 
összegére, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén a költség bruttó összegére vonatkozik.
(8c) A (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt 
költségtámogatás esetén – a  kezelési költségtámogatás kivételével – a  támogatás összegét a  támogatási kérelem 
benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási 
árfolyam alapján kell euróban meghatározni.”

7. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4.  § (1)  bekezdés c)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és a  bekezdés 
a következő d) ponttal egészül ki:
[Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött 
hitelszerződés alapján – támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]
„c) a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában 
foglalt támogatás, valamint a  2.  § (8a)  bekezdés a)  pont ac) és ad)  alpontjában, valamint a  (8a)  bekezdés b)  pont 
bc) és bd)  alpontjában foglalt kezelési költségtámogatás vonatkozásában a  KAVOSZ Zrt. részére az  igénylőlapon 
vagy külön dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a magasabb összegű támogatást kívánja igénybe venni azzal, 
hogy külön dokumentumban történő nyilatkozattétel esetén annak a  2.  § (8a)  bekezdés a)  pont aa), ab), ac) és 
ad) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2016. augusztus 31-én, a 2. § (8a) bekezdés b) pont 
ba), bb), bc) és bd) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2016. november 30-án a KAVOSZ 
Zrt.-nél rendelkezésre kell állnia;
d) a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatások, illetve a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) 
és bd) alpontjában foglalt kezelési költség támogatás igénybevételére vonatkozói jogosultságát az MVH honlapján 
elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosító adatait összesítő, valamint 
az  egységes kérelem kockázatkezelés szempontjából releváns terület alapján „ültetvény” besorolású terület 
területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjának vagy a  biztosítási díjtámogatás adatlapjának 
benyújtásával igazolja a KAVOSZ Zrt. számára.”

8. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  MVH a  kamattámogatásról, a  kezelési költségtámogatásról és a  kezességi díjtámogatásról 
támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a  hitelszerződés hatálybalépését követő harminc napon belül 
megküld a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba 
lépett hitelszerződés, továbbá az  egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel [a továbbiakban: 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet] meghatározott település 
valamelyikén, mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében 
meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a  hitelkérelem benyújtásának időpontjában 
főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági 
vállalkozásnak a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépésének napjától a  25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 
hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződése esetén a  2.  § (8a)  bekezdés a)  pont aa) és 
ab) alpontjában foglalt támogatásról, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglalt kezelési 
költségtámogatásról a  támogatástartalom-igazolást az  MVH a  KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok 
beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a  mezőgazdasági vállalkozás részére. A  2.  § 
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(8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatás és az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése 
előtt hatályba lépett hitelszerződések esetén az  MVH a  KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok 
beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a támogatástartalom-igazolást a mezőgazdasági 
vállalkozás részére. A  2.  § (8a)  bekezdés a)  pont ac) és ad)  alpontjában, valamint a  2.  § (8a)  bekezdés b)  pont bc) 
és bd)  alpontjában foglalt, kezelési költségen kívüli költségtámogatás esetén az  MVH a  kérelem beérkezésétől 
számított hatvan napon belül tájékoztatja a mezőgazdasági vállalkozást a támogatástartalomról.”

9. § (1) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hitelintézet a  támogatáslehívási kérelmet a  kamattámogatásra vonatkozóan naptári negyedévente, 
a tárgynegyedévet követő hónap végéig, a kezességi díjtámogatásra vonatkozóan az első évre (törtévre) vonatkozó 
kezességi díj tekintetében a hitelszerződés hatálybalépését követő hó végéig, ezt követően évente egy alkalommal 
az Üzletszabályzatban meghatározott időpontig az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon 
nyújtja be a  KAVOSZ Zrt. részére, amely a  támogatáslehívási igény előzetes adminisztratív ellenőrzését és 
az  átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján történő támogatásigénylések esetén az  MVH vonatkozó 
közleményében foglaltak szerint a  támogatás összegének megállapításához szükséges adatok megadását és 
hitelintézettel történő egyeztetését követően továbbítja azt az  MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi 
Intézkedések Igazgatóságához. A  hitelintézet az  esedékesség időpontjában megelőlegezi a  hitelfelvevő 
mezőgazdasági vállalkozás részére járó, 2.  § (8a)  bekezdés szerinti támogatásokat. A  hitelfelvevő esedékességkor 
a támogatással csökkentett kamatot és kezességi díjat fizeti meg a hitelintézet részére.”

 (2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (1b)–(1e) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1b) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1. mellékletében szereplő település valamelyikén 
mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott 
TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a  hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként 
folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak 
a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában 
a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, továbbá a  25/2016. (IV. 11.)  
FM rendelettel meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a  77/2015. 
(XII. 1.)  FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a  hitelkérelem 
benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként 
megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a  25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig 
hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a  25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését követően 
esedékessé váló, a hitelintézet által nem megelőlegezett, a 2. § (8a) bekezdés a) pontjában foglalt kamattámogatást, 
kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a  hitelintézet hívja le a  mezőgazdasági vállalkozás 4.  § 
(1)  bekezdés c)  pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás 
lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-ig. Az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése 
napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződések esetén a  hitelintézet által nem megelőlegezett, 
a  2.  § (8a)  bekezdés b)  pont ba) és bb)  alpontjában foglalt támogatást, valamint a  2.  § (8a)  bekezdés b)  pont bc) 
és bd)  alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást a  hitelintézet hívja le a  mezőgazdasági vállalkozás 4.  § 
(1)  bekezdés c)  pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás 
lehívási időpontban, de legkésőbb 2017. január 31-ig.
(1c) A  hitelintézet legkésőbb a  2016. második negyedévi kamatfizetési időponttól és a  2017. évre esedékes 
kezességi díjfizetés időpontjától kezdődően megelőlegezi és az  aktuális kamattámogatás, illetve kezességi 
díjtámogatás lehívási időpontban lehívja a  2.  § (8a)  bekezdés a)  pont aa) és ab)  alpontjában foglalt támogatást, 
valamint a  2.  § (8a)  bekezdés a)  pont ac) és ad)  alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást. A  hitelintézet 
a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatásból a 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja szerinti 
összeget a  fizetések esedékességekor megelőlegezi a  hitelfelvevő számára és az  aktuális kamattámogatás, illetve 
kezességi díjtámogatás lehívási időpontban lehívja a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt teljes 
támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást.
(1d) A 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a  (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában 
foglalt kezelési költségen kívüli támogatások igénybevételéhez a  mezőgazdasági vállalkozás évente január 1. 
és 31. között, valamint július 1. és 31. között az  MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon 
támogatási kérelmet nyújthat be az MVH-hoz. A  támogatási kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági vállalkozás 
által igényelt támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok másolatát, valamint a  költségek és 
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díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát. Az  MVH a  támogatási kérelemről döntést hoz és támogatás 
megállapítása esetén gondoskodik a költségtámogatás folyósításáról a mezőgazdasági vállalkozás részére.
(1e) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1. mellékletében szereplő település valamelyikén 
mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott 
TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a  hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként 
folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak 
a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett hitelszerződése, továbbá a  25/2016.  
(IV. 11.) FM rendelettel meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen 
a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét 
a  hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti 
tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a  25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését 
követően hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a  hitelintézet által nem megelőlegezett, a  2.  § 
(8a)  bekezdés a)  pontjában foglalt kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást 
a  hitelintézet hívja le a  mezőgazdasági vállalkozás 4.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti nyilatkozattételét követő 
bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-ig.”

10. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (2) bekezdésében az „(1), (1a) és (1b) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1), (1a), 
(1b) és (1e) bekezdés” szöveg lép.

3. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló 
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 
módosítása

11. §  A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a  törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági 
csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.)  
VM rendelet] 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként
a) olyan támogatás, amelynek összege a  piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre,
b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, 
különösen az  exportált mennyiségekhez, az  értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy 
az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás, 
valamint
c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.”

12. § (1) A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  támogatás odaítélése során az  folyó üzleti évben, valamint az  azt megelőző két üzleti év során odaítélt 
mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.”

 (2) A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. § (6)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó, a  folyó üzleti évben, valamint az  azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt 
mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a  15 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk (3)  bekezdésében foglalt 
felső határt.
(7) Az  1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a  mezőgazdasági termékek 
elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint 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 (a  továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több 
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel 
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének 
(2)  bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel 
az  1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a  tevékenységek 
szétválasztása vagy a  költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az  elsődleges mezőgazdasági 
termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.
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(8) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel 
az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 717/2014/EU 
bizottsági rendelet) 3.  cikk (2)  bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre vagy 
tevékenységekre tekintettel a  717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, 
hogy a  tevékenységek szétválasztása vagy a  költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az  elsődleges 
mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a  717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott 
támogatásban.
(9) A  támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a  támogatások halmozása túllépi az  Európai Bizottság 
által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire 
vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget.”

13. §  A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

14. §  A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet
a) 1.  § 6.  pontjában a  „mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás:” szövegrész helyébe 

a „mezőgazdasági csekély összegű támogatás:” szöveg,
b) 1.  § 8.  pontjában a „116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet] 

2.  § 10.  pontja” szövegrész helyébe a „83/2015. (XII. 16.) FM rendelet [a továbbiakban: 83/2015. (XII. 16.)  
FM rendelet] 1. § (1) bekezdés 4. pontja” szöveg,

c) 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „a sertés üzemi teljesítményvizsgálat végzéséhez szükséges eszközök,” 
szövegrész helyébe az „a teljesítményvizsgálat és törzskönyvezés végzéséhez szükséges eszközök,” szöveg,

d) 3. § f ) pontjában a „116/2003. (XI. 18.) FVM” szövegrész helyébe a „83/2015. (XII. 16.) FM” szöveg,
e) 4.  § (1)  bekezdésében a „2015. évre” szövegrész helyébe a „2016. évre”, valamint a „40 millió” szövegrész 

helyébe a „30 millió” szöveg,
f ) 4. § (3) bekezdésében a „2015. évre” szövegrész helyébe a „2016. évre” szöveg,
g) 4. § (4) és (5) bekezdésében a „csekély összegű (de minimis)” szövegrész helyébe a „csekély összegű” szöveg,
h) 5.  § (1)  bekezdésében a „2015. október 5. és október 30.” szövegrész helyébe a „2016. szeptember 1. és 

szeptember 30.” szöveg,
i) 7. § (2) bekezdés f ) pontjában a „116/2003. (XI. 18.) FVM” szövegrész helyébe a „83/2015. (XII. 16.) FM” szöveg,
j) 9. § (2) bekezdésében az „az elháríthatatlan külső ok (vis major) esetében alkalmazandó egyes szabályokról, 

valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet” 
szövegrész helyébe az „az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis 
maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet” szöveg

lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

15. § (1) A  mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1.  § 6.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: az  MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az  MFB TÉSZ 
Forgóeszköz Hitelprogram 2020 (a  továbbiakban együttesen: hitelprogram) jogosultsági feltételeinek megfelelő, 
a  kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az  azokkal összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., illetve 
3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) 
FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor 
főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki 
a hitelprogram keretében
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a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-áig,
b) a  77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a  3.  mellékletében szereplő település esetében 2016. november 
30-áig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2016. november 30-áig
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”

 (2) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 1. §-a következő 11. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„11. egységes kérelem: az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)  
FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem.”

16. § (1) A  94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és a  § a  következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen 
vagy fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység 
valamelyikét a  hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti 
tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező 
vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2015. április 30-át követően esedékes kezességi díj 100%-a.
(4a) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek
a) kizárólag a  3.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen 
működő és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, vagy
b) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen 
működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel 
rendelkező vállalkozás esetében a  támogatás mértéke az  egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek 
módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépését 
megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti 
besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 
500 000 forint összegű hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi 
díjai tekintetében 100%. A hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén 
felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik 3.  § (3)  bekezdésében foglalt mértékkel és 
az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

5. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.)  
FM rendelet módosítása

17. §  A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet  
[a továbbiakban: 7/2015. (III. 11.) FM rendelet] 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. tenyészkoca: a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. 
(XII. 16.) FM rendelet (a továbbiakban: Sertés-ENAR rendelet) 1. § 12. pontja szerinti tenyészkoca és a Sertés-ENAR 
rendelet 1. § 13. pontja szerinti tenyészkocasüldő;”

18. §  A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdéstől eltérően a támogatásban részesülő tenyészkocák számát a 2016/2017-es támogatási év első 
és második tárgynegyedévében a Tenyészet Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TIR) bejelentett tenyészkoca 
létszám szerint, a sertéságazati területi felelős által a TIR-ből az ENAR-szám alapján kiállított dokumentum alapján 
kell meghatározni.”

19. §  A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) 
FM rendelettel [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] megállapított 1. § 7. pontját, 2. § (4a) bekezdését, 
5.  § (3)  bekezdés c)  pont ca)  alpontját az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.
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(2) E  rendeletnek az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 4.  § (5)  bekezdését az  51/2016.  
(VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

20. §  A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet
a) 1. § 9. pontjában a „sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 

rendeletben (a  továbbiakban: Sertés-ENAR rendelet)” szövegrész helyébe a  „Sertés-ENAR rendeletben” 
szöveg,

b) 2.  § (4)  bekezdésében az  „a FELIR-ben” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-felügyeleti információs 
rendszerben (a továbbiakban: FELIR)” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „Tenyészet Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TIR)” szövegrész helyébe 
a „TIR-be” szöveg,

d) 5.  § (3)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában a  „2.  § (4)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „2.  § (4) és 
(4a) bekezdése” szöveg

lép.

21. §  Hatályát veszti a 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 4. § (5) bekezdése.

6. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető 
csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

22. § (1) Az  MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1.  § 5a. és 
5b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: a  hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek 
megfelelő, a  kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az  azokkal összefüggő miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet]  
1., illetve 3.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen 
a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét 
a  hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként 
megjelölő hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-áig,
b) a  77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a  3.  mellékletében szereplő település esetében 2016. november 
30-áig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2016. november 30-áig
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;
5b. kiegészítő kamattámogatási kérelem: a  hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a  korábbi 
kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében a  kedvezőtlen 
időjárással érintett vállalkozás által benyújtott, a  benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó 
kamattámogatási kérelem, amely
a) a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1.  mellékletében szereplő településen működő és 2016. június 30-áig hatályba 
lépett hitelszerződéssel rendelkező kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében legfeljebb a  2015. április 
30-át követően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek
ba) kizárólag a 3. mellékletében szereplő településen működő, vagy
bb) az  1. és 3.  mellékletében egyaránt szereplő településen működő és 2016. június 30-át követően, de  
2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező
kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében legfeljebb az  egyes agrártámogatásokat szabályozó 
rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] 
hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik;”
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 (2) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. egységes kérelem: az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)  
FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem.”

23. §  A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2.  § (2)  bekezdés c)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és a  bekezdés 
a következő d) ponttal egészül ki:
[A kamattámogatás mértékét a 3. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]
„c) a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen 
vagy fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység 
valamelyikét a  hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti 
tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező 
kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2015. április 30-át követően esedékes 
kamatfizetések tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,
d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek
da) kizárólag a  3.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen 
működő és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, vagy
db) az  1. és 3.  mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy 
fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett 
hitelszerződéssel rendelkező
kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében a  támogatás mértéke az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 
hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns 
terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után 
számított, legfeljebb 500 000 forint összegű hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően 
esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a  hitel teljes futamidejére azzal, hogy a  100%-os 
kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt 
mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

24. §  A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3.  § (1a) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  § 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás a  kamatmentesség iránti önálló kamattámogatási kérelmét, 
a  hitelkérelemhez kapcsolódó kamattámogatási kérelmét vagy az  1.  mellékletben meghatározott adattartalmú 
kiegészítő kamattámogatási kérelmét a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek
a) kizárólag az 1. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2016. június 30-áig,
b) kizárólag a 3. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2016. november 30-áig,
c) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő településen történő működés esetén 2016. november 30-áig
a pénzügyi intézményhez egy alkalommal nyújthatja be.
(2) Az  önálló kamattámogatási kérelemben, a  hitelkérelemhez kapcsolódó kamattámogatási kérelemben és 
a  kiegészítő kamattámogatási kérelemben (a  továbbiakban együtt: kamattámogatási kérelem) százalékpontban 
kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos lépésköz alkalmazásával kell megjelölni a  vállalkozás 
által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértékét és a  kamattámogatás igénybevételének kezdő időpontját, 
amely valamely kamatidőszak első napja lehet, és amely nem lehet korábbi az  önálló kamattámogatási kérelem 
vagy a  kiegészítő kamattámogatási kérelem benyújtásának naptári negyedévét megelőző negyedik naptári 
negyedév első napjánál.
(3) Kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem 
esetén a kamattámogatás kezdő időpontja
a) a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen 
vagy fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység 
valamelyikének a  hitelkérelem beadásakor főtevékenységkénti folytatása vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti 
megjelölése és 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, 
mint 2015. április 1.,
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b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek
ba) kizárólag a  3.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen 
történő működés és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés, vagy
bb) az  1. és 3.  mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy 
fióktelepen történő működés és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba 
lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, mint az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 
hatálybalépésének időpontját magába foglaló naptári negyedév első napja.”

25. §  A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamattámogatás igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amely)
„d) csatolja a  kamattámogatási kérelméhez a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A.  §-ában meghatározott 
nyilatkozatokat, valamint a  2.  § (2)  bekezdés d)  pontjában foglalt támogatás igénylése esetén az  MVH honlapján 
elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosításra vonatkozó, valamint 
az  egységes kérelem kockázatkezelés szempontjából releváns terület alapján „ültetvény” besorolású terület 
területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjait vagy a biztosítási díjtámogatás adatlapját, és”

7. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető 
csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

26. § (1) Az  MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 2a. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 2b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2a. kiegészítő kamattámogatási kérelem: a  hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a  korábbi 
kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében a  termelői szerveződés 
által benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó kamattámogatási kérelem, amely
a) a  kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az  azokkal összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. mellékletében 
szereplő településen működő és 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező termelői 
szerveződés esetében legfeljebb 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a  hitel 
hátralévő futamidejére vonatkozik,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek
ba) kizárólag a 3. mellékletében szereplő településen működő, vagy
bb) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő településen működő és 2016. június 30-át követően, de legfeljebb 
2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező
termelői szerveződés esetében legfeljebb az  egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról 
szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépésétől kezdődően 
esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik;
2b. egységes kérelem: az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)  
FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem;”

 (2) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 4a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4a. kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés: a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1., illetve 3.  mellékletében 
szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 
2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a  hitelkérelem beadásakor 
főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki 
a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetén 2016. június 30-áig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetén 2016. november 30-áig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetén 2016. november 30-áig
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 108. szám 8481

27. §  A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2.  § (2)  bekezdés c)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és a  bekezdés 
a következő d) ponttal egészül ki:
[A kamattámogatás mértékét a 4. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]
„c) a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen 
vagy fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység 
valamelyikét a  hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti 
tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező termelői 
szerveződés esetében a  támogatás mértéke a  2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetések tekintetében 
100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,
d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek
da) kizárólag a  3.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen 
működő és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, vagy
db) az  1. és 3.  mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy 
fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett 
hitelszerződéssel rendelkező
termelői szerveződés esetében a támogatás mértéke az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően 
benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás 
alapján „ültetvény” minősítésű összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb  
500 000 forint összegű hitelnek az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes 
kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a  hitel teljes futamidejére azzal, hogy a  100%-os 
kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt 
mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

28. §  A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) A  kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés a  kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelmet 
az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek
a) kizárólag az 1. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2016. június 30-áig,
b) kizárólag a 3. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2016. november 30-áig,
c) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő településen történő működés esetén 2016. november 30-áig
az MVH-hoz egy alkalommal nyújthatja be.
(2) A  kamattámogatási kérelemben százalékpontban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos 
lépésköz alkalmazásával kell megjelölni a  termelői szerveződés által igénybe venni kívánt kamattámogatás 
mértékét, valamint meg kell adni a  kamattámogatás igénybevételének kezdő időpontját, amely valamely 
kamatidőszak első napja lehet azzal, hogy kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem esetén 
a kamattámogatás kezdő időpontja
a) a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen 
vagy fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység 
valamelyikének a  hitelkérelem beadásakor főtevékenységkénti folytatása vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti 
megjelölése és 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, 
mint 2015. április 1.,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek
ba) kizárólag a  3.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen 
történő működés és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés, vagy
bb) az  1. és 3.  mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy 
fióktelepen történő működés és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett 
hitelszerződéssel történő rendelkezés
esetén nem lehet korábbi, mint az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésének időpontját magába foglaló 
naptári negyedév első napja.”
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8. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

29. §  A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az  azokkal összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1.  § 6.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 7. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az 1., illetve 3. mellékletben 
szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen, a  2.  mellékletben meghatározott 
TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a  hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy 
a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetén 2016. június 30-áig,
b) kizárólag a 3. mellékletben szereplő település esetén 2016. november 30-áig,
c) az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő település esetén 2016. november 30-áig
megkötött hitelszerződéssel rendelkezik;
7. egységes kérelem: az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)  
FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem.”

30. §  A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alapján
a) az  1.  mellékletben szereplő településen működő és a  hitelprogram keretében 2016. június 30-áig megkötött 
hitelszerződéssel rendelkező és a  2.  mellékletben meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét 
a  hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként 
megjelölő vállalkozás a  hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban 2015. április 30-át követően esedékes, 
a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult,
b) az egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján 
„ültetvény” minősítésű földterülettel rendelkező,
ba) kizárólag a 3. mellékletben szereplő településen működő és a hitelprogram keretében 2016. november 30-áig 
megkötött hitelszerződéssel rendelkező vagy
bb) az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő településen működő és a hitelprogram keretében 2016. június 30-át 
követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig megkötött hitelszerződéssel rendelkező
vállalkozás a  hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban az  egyes agrártámogatásokat szabályozó 
rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékessé 
vált, a  (2)  bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére 
jogosult.”

31. §  A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet a 4. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

9. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelethez
„1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

  A B C D

1.       2015–20

2.
Technikai 

kód

Támogatási jogcím (állatbetegség 

megnevezése)
Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke 

forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza 

a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá 

a mintaküldés költségeit

3. A001 Szarvasmarha-tuberkulózis szarvasmarha, bivaly, 
szarvasfélék

Allergiás bőrpróba:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft

4. A002 Szarvasmarha-brucellózis szarvasmarha, bivaly Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

5. A003 Enzootiás 
szarvasmarha-leukózis

szarvasmarha Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

6. B002 IBR/IPV szarvasmarha Immunizálás:
Kis létszámú állattartó telep: 
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep: 
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa, VN: 1120 Ft, PCR: 5500 Ft

7. A004 Juh/Kecske Brucellózis 
(Brucella melitensis)

juh, kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft 

8. A005 Aujeszky-féle betegség sertés, vaddisznó Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa, VN: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft

9. B003 Salmonella pullorum házityúk Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 500 Ft

10. B004 Salmonella gallinarum házityúk Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 500 Ft
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11. A006 Klasszikus sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa: 1540 Ft, PCR: 5500 Ft

12. B005 Afrikai sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 9800 Ft 

13. B006 Sertések hólyagos betegsége sertés Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa: 1260 Ft, VN: 2000 Ft, PCR: 5500 Ft

14. A007 Madárinfluenza valamennyi madárfaj Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
HAG próba: 840 Ft RT PCR: 5500 Ft

15. B007 Kéknyelv betegség szarvasmarha, juh, 
kecske

Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep: 1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep: 
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft

16. B008 Paratuberkulózis szarvasmarha Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1500 Ft

17. A008 Szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma vagy 
súrlókór

valamennyi emlős 
állatfaj

Mintavétel: 3500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Prion ELISA: 5600 Ft

18. B009 Campylobacteriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 7000 Ft
19. B010 Listeriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 11 200 Ft
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20. A009 Szalmonellózis valamennyi gazdasági 
haszonállat

Immunizálás: 70 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 7 Ft/egyed (csak a nemzeti 
ellenőrzési terv alá még nem tartozó állományok 
esetében)
Mintavétel: 7000 Ft/légtér/alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat (maximum: 
21 000 Ft/légtér/alkalom): 
Salmonella kimutatása: 6300 Ft/vizsgálat* 
Salmonella szerotipizálása: 7700 Ft/db 
Broiler állományból izolált Salmonella törzs 
szerocsoport szűrővizsgálata: 3500 Ft/db 
H antigén meghatározása: 4900 Ft/db 
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 3500 Ft/db

21. A010 Sertés brucellózis sertés Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

22. A011 PRRS sertés Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa: 1820 Ft, PCR: 5500 Ft

23. C001 Kapcsolódó 
állat-egészségügyi 
szolgáltatás, gyógykezelés, 
immunizálás

baromfi és 
szarvasmarha, házinyúl, 
sertés (tenyészkoca) 

Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb 
4200 Ft/vágóhídra szállított állategység (ÁE)**
Legalább egyszer fialt koca után havonta 
2100 Ft/egyed

24. B012 Myxomatózis elleni 
vakcinázás

házinyúl Vakcinázás: 250 Ft/alkalom/egyed

25. B013 Nyulak vérzéses betegsége 
(RHDV) elleni vakcinázás

házinyúl Vakcinázás: 250 Ft/alkalom/egyed

26. E001 Takonykór (Malleus) egypatások Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: KK: 1000 Ft

27. E002 Lovak fertőző kevésvérűsége 
(FKV)

egypatások Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
AGID: 2500 Ft

28. F001 Kecskék arthritis-
encephalitise (CAE)

kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

29. F002 Maedi-visna juh, kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft
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30. F003 Mycoplasma agalactiae 
(kecske és juh fertőző 
elapasztása)

kecske (tenyészbak 
import, bejelentett 
mentesítés esetén)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1450 Ft

31. F004 Chlamydophila abortus juh, kecske 
(tenyészkos/-bak)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1400 Ft

32. F005 Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella ovis)

juh, kecske 
(tenyészkos/-bak)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1400 Ft

33. F006 Lépfene ló, szarvasmarha, juh, 
kecske

Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep: 1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep: 
400 Ft/egyed/alkalom

34. D001 Koi Herpes Virus (KHV) közönséges ponty, koi 
ponty

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 5500 Ft/pool 
(1 pool=5 egyed)

35. D002 Pontyfélék tavaszi virémiája 
(SVC)

közönséges ponty, 
koi ponty, fehér 
busa, pettyes busa, 
ezüstkárász, kárász, 
amur, szürke harcsa, 
compó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 2300 Ft/pool 
(1 pool=5 egyed)

  * Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 6300 Ft számolható el a szalmonella  
       kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata=1 minta=6300 Ft).
** Állategység:
    – Szarvasmarha esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK  
       tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint: 6 hónapos kor  
         alatt 0,4 ÁE, 6–24 hó között 0,6 ÁE, illetve 24 hónap felett 1 ÁE.
    – Baromfi esetében (kivéve: pulyka) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló  
        1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti  
          felhatalmazás alapján egyéb baromfi: 0,003 ÁE.
    – A pulyka esetében a  baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú  
           melléklete szerint: 0,0067 ÁE.
    – Nyúl esetében az  átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet 1.  mellékletének 12. sora alapján:  
           0,002 ÁE. 
Mintavételi eljárások esetében, amennyiben az  állatokat többféle betegség kapcsán szeretnék bevizsgálni, azt csak egyszeri vérvétellel lehet megtenni 
(többszörös vérvétel nem számolható el).”

2. melléklet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 7. pontja a következő 7.4. alponttal egészül ki:
(Mellékletek:)
„7.4. Nyúl állatfaj esetén C001 technikai kód alapján történő igényléshez a  Traces bizonyítvány vagy 
az „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” című nyomtatvány másolata.”
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3. melléklet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 2. mellékletben foglalt táblázat a következő 49. és 50. sorral egészül ki:
„

49. Füljelző behelyező fogó 15 000 
50. Elektronikus füljelző leolvasó 1 000 000

”

4. melléklet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelethez
„3. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez

Kamat- és költségmentességben részesülő települések listája

Bács-Kiskun megye (74)
Ágasegyháza
Akasztó
Apostag
Baja
Ballószög
Balotaszállás
Bátmonostor
Borota
Bócsa
Bugac
Bugacpusztaháza
Császártöltés
Csátalja
Csengőd
Csikéria
Csólyospálos
Dunapataj
Dusnok
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőlajos
Felsőszentiván
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Hajós
Harkakötöny
Harta
Helvécia
Homokmégy
Imrehegy
Izsák
Jakabszállás
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kaskantyú
Kecel
Kecskemét
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Kéleshalom
Kerekegyháza
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kunbaja
Kunfehértó
Kunszállás
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Mélykút
Miske
Móricgát
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Nyárlőrinc
Orgovány
Páhi
Petőfiszállás
Pirtó
Soltszentimre
Soltvadkert
Sükösd
Szabadszállás
Szank
Szentkirály
Tabdi
Tázlár
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
Tompa
Városföld

Baranya megye (35)
Almamellék
Baranyajenő
Boda
Bükkösd
Csányoszró
Cserdi
Diósviszló
Dunaszekcső
Gödre
Harkány
Hidas
Kisharsány
Magyarszék
Márfa
Mecsekpölöske
Mekényes
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Mindszentgodisa
Mozsgó
Nagyharsány
Nagypeterd
Nagytótfalu
Nyugotszenterzsébet
Orfű
Piskó
Pogány
Sellye
Siklós
Szászvár
Szava
Szigetvár
Túrony
Vékény
Versend
Villány
Vokány

Békés megye (14)
Almáskamarás
Battonya
Békéscsaba
Békéssámson
Biharugra
Csanádapáca
Kaszaper
Kevermes
Körösladány
Lőkösháza
Medgyesbodzás
Mezőberény
Nagykamarás
Szarvas

Borsod-Abaúj-Zemplén megye (24)
Alsóberecki
Alsóvadász
Arka
Baktakék
Berzék
Boldogkőváralja
Borsodgeszt
Cigánd
Erdőhorváti
Filkeháza
Füzérkajata
Füzérradvány
Györgytarló
Harsány
Mezőnyárád
Nagyrozvágy
Pálháza
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Sátoraljaújhely
Szakácsi
Tállya
Tarcal
Tokaj
Zemplénagárd
Zsujta

Csongrád megye (21)
Apátfalva
Ásotthalom
Balástya
Bordány
Csongrád
Eperjes
Hódmezővásárhely
Forráskút
Mórahalom
Ópusztaszer
Pusztamérges
Pusztaszer
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Szentes
Székkutas
Üllés
Zákányszék
Zsombó

Fejér megye (19)
Aba
Alcsútdoboz
Alsószentiván
Csákvár
Csókakő
Etyek
Gárdony
Lepsény
Mány
Mór
Óbarok
Pákozd
Pusztaszabolcs
Pusztavám
Tabajd
Tác
Velence
Vereb
Zámoly

Győr-Moson-Sopron megye (51)
Abda
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Ágfalva
Bakonygyirót
Bezenye
Csikvánd
Csorna
Écs
Egyházasfalu
Felpéc
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Győr
Győrság
Győrszemere
Győrújbarát
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Jánossomorja
Kajárpéc
Kisfalud
Kópháza
Koroncó
Lövő
Mórichida
Mosonmagyaróvár
Nagycenk
Nyúl
Osli
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Pereszteg
Pusztacsalád
Rábacsécsény
Ravazd
Románd
Sarród
Sopron
Sopronkövesd
Szárföld
Tényő
Várbalog
Veszprémvarsány
Völcsej
Zsira

Hajdú-Bihar megye (21)
Álmosd
Bocskaikert
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Debrecen
Derecske
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúböszörmény
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Kaba
Létavértes
Mikepércs
Nagyrábé
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Sáránd
Téglás
Tiszagyulaháza

Heves megye (12)
Atkár
Ecséd
Eger
Füzesabony
Gyöngyös
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Hatvan
Heves
Maklár
Nagyréde
Szűcsi

Jász-Nagykun-Szolnok megye (18)
Alattyán
Cibakháza
Csépa
Cserkeszőlő
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászberény
Jászdózsa
Jászjákóhalma
Jászszentandrás
Jásztelek
Kengyel
Nagykörű
Szajol
Szolnok
Tiszajenő
Tiszakürt
Törökszentmiklós
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Komárom-Esztergom megye (20)
Baj
Bakonyszombathely
Bana
Bársonyos
Dad
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Ete
Gyermely
Kisbér
Kocs
Komárom
Mocsa
Nagysáp
Neszmély
Süttő
Szomód
Tata
Vérteskethely
Vértesszőlős

Nógrád megye (26)
Buják
Cserhátsurány
Csitár
Ecseg
Egyházasgerge
Érsekvadkert
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Kálló
Karancsalja
Kisbárkány
Kozárd
Lucfalva
Magyarnándor
Mátraszőlős
Mohora
Nógrád
Nógrádsipek
Pásztó
Romhány
Salgótarján
Szalmatercs
Szécsény
Szendehely
Szente
Varsány

Pest megye (68)
Albertirsa
Alsónémedi
Bénye
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Bernecebaráti
Budakeszi
Budapest XVII.
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Csévharaszt
Csomád
Dabas
Dánszentmiklós
Dány
Érd
Farmos
Galgamácsa
Gödöllő
Gyömrő
Hernád
Inárcs
Isaszeg
Kakucs
Kartal
Kemence
Kiskunlacháza
Kocsér
Kóka
Kosd
Kóspallag
Letkés
Monor
Nagykőrös
Nyársapát
Ócsa
Örkény
Pécel
Perőcsény
Perbál
Pilis
Pilisvörösvár
Pomáz
Pusztavacs
Püspökhatvan
Ráckeve
Sóskút
Szada
Szentmártonkáta
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szob
Sződ
Táborfalva
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
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Tatárszentgyörgy
Tóalmás
Tök
Tököl
Törökbálint
Újhartyán
Újlengyel
Vámosmikola
Vecsés
Verseg
Zsámbék

Somogy megye (59)
Balatonberény
Balatonboglár
Balatonlelle
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Bárdudvarnok
Beleg
Berzence
Csököly
Csömend
Csurgó
Gyékényes
Iharosberény
Kadarkút
Kaposfő
Kaposhomok
Kaposvár
Karád
Kercseliget
Kéthely
Kiskorpád
Kutas
Látrány
Lengyeltóti
Marcali
Mesztegnyő
Mezőcsokonya
Mike
Nagybajom
Nagyberény
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nikla
Ordacsehi
Osztopán
Öreglak
Ötvöskónyi
Porrog
Porrogszentkirály
Pusztakovácsi
Segesd
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Siófok
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszob
Somogytúr
Somogyudvarhely
Szenna
Szenyér
Szólád
Szőlősgyörök
Tab
Varászló
Vése
Visnye
Visz

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (199)
Ajak
Anarcs
Apagy
Aranyosapáti
Baktalórántháza
Balkány
Barabás
Bátorliget
Benk
Beregdaróc
Beregsurány
Berkesz
Besenyőd
Biri
Botpalád
Bököny
Buj
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Csenger
Csengerújfalu
Csengersima
Darnó
Demecser
Dombrád
Döge
Encsencs
Eperjeske
Érpatak
Fábiánháza
Fehérgyarmat
Fényeslitke
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Fülesd
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Gávavencsellő
Gégény
Gelénes
Gemzse
Geszteréd
Gulács
Győrtelek
Gyulaháza
Gyügye
Gyüre
Hermánszeg
Hodász
Ibrány
Ilk
Jánkmajtis
Jármi
Jéke
Kállósemjén
Kálmánháza
Kántorjánosi
Kék
Kékcse
Kemecse
Kisar
Kishódos
Kisléta
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kisvárda
Kisvarsány
Komlódtótfalu
Komoró
Kótaj
Kölcse
Kömörő
Laskod
Levelek
Lónya
Lövőpetri
Mánd
Magosliget
Magy
Mándok
Máriapócs
Márokpapi
Mátészalka
Mátyus
Méhtelek
Mérk
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Mezőladány
Nagyar
Nagycserkesz
Nagydobos
Nagyecsed
Nagyhalász
Nagyhódos
Nagykálló
Nagyszekeres
Nagyvarsány
Napkor
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyíregyháza
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírlugos
Nyírmada
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Ófehértó
Olcsva
Ópályi
Ököritófülpös
Ömböly
Őr
Pap
Papos
Paszab
Pátroha
Pátyod
Penészlek
Penyige
Petneháza
Pócspetri
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Porcsalma
Pusztadobos
Rakamaz
Ramocsaháza
Rápolt
Rétközberencs
Rohod
Rozsály
Sényő
Sonkád
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szakoly
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamossályi
Szamosszeg
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szatmárcseke
Székely
Tarpa
Terem
Tiborszállás
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszadada
Tiszadob
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszalök
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszaszentmárton
Tiszavasvári
Tisztaberek
Tornyospálca
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tuzsér
Tyukod
Ura
Uszka
Újfehértó
Újkenéz
Vaja
Vállaj
Vámosatya
Vámosoroszi
Vásárosnamény
Vasmegyer
Záhony
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Zajta
Zsarolyán
Zsurk

Tolna megye (23)
Alsónyék
Báta
Bátaapáti
Bátaszék
Bonyhádvarasd
Bölcske
Dunaföldvár
Dúzs
Györe
Györköny
Kisdorog
Kisvejke
Lengyel
Madocsa
Mőcsény
Mucsfa
Őcsény
Szálka
Szekszárd
Tolna
Tolnanémedi
Závod
Zomba

Vas megye (45)
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Bozsok
Bucsu
Cák
Csehi
Csehimindszent
Csepreg
Duka
Felsőcsatár
Felsőszölnök
Gencsapáti
Gór
Gyöngyösfalu
Horvátlövő
Horvátzsidány
Ikervár
Jánosháza
Katafa
Kissomlyó
Kondorfa
Körmend
Kőszeg
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Kőszegdoroszló
Kőszegszerdahely
Magyarlak
Nádasd
Nagysimonyi
Ólmod
Oszkó
Perenye
Petőmihályfa
Pornóapáti
Sárvár
Sótony
Szentgotthárd
Szentpéterfa
Szombathely
Tokorcs
Vaskeresztes
Vasvár
Velem
Vép
Vönöck

Veszprém megye (57)
Adorjánháza
Ajka
Aszófő
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonakali
Balatonederics
Balatonrendes
Balatonszőlős
Béb
Csabrendek
Dabrony
Doba
Dörgicse
Egeralja
Gyulakeszi
Hegymagas
Homokbödöge
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kővágóörs
Köveskál
Kup
Külsővat
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Litér
Mindszentkálla
Monostorapáti



8502 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 108. szám 

Monoszló
Nagyalásony
Nagydém
Nagyvázsony
Nemesgulács
Nemesvita
Ősi
Pápa
Pécsely
Pula
Raposka
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Sümeg
Szentbékkálla
Szigliget
Tagyon
Takácsi
Tapolca
Tihany
Tüskevár
Várkesző
Vigántpetend
Zalahaláp
Zánka

Zala megye (66)
Alsószenterzsébet
Bagod
Bak
Balatongyörök
Becsehely
Becsvölgye
Bocfölde
Bödeháza
Cserszegtomaj
Csonkahegyhát
Dióskál
Egeraracsa
Egervár
Eszteregnye
Felsőpáhok
Galambok
Garabonc
Gelse
Gutorfölde
Keszthely
Kilimán
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lenti
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Miháld
Misefa
Murarátka
Nagygörbő
Nagykanizsa
Nagykutas
Nagypáli
Nagyrada
Nagyrécse
Nemesapáti
Nemesszentandrás
Németfalu
Orosztony
Ortaháza
Pakod
Pethőhenye
Pókaszepetk
Pölöske
Pördefölde
Ramocsa
Rezi
Sand
Surd
Szentgyörgyvár
Szentpéterfölde
Szepetnek
Tekenye
Tormafölde
Türje
Várvölgy
Vasboldogasszony
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalaegerszeg
Zalalövő
Zalasárszeg
Zalaszántó
Zalaszentgrót”

A földművelésügyi miniszter 52/2016. (VII. 21.) FM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,
a 3. és 4. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.  6.) 
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Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 
módosítása

1. §  A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 
24/2010. (III. 19.) FVM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  zöldség-gyümölcs termelői csoportok a  termelői szervezetként történő elismerés feltételeinek teljesítése 
céljából a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást vehetnek igénybe a tanácsi rendelet 
103a.  cikk (3)  bekezdésében, valamint az  1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a  gyümölcs- és zöldség-, valamint 
a  feldolgozottgyümölcs és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a  megállapításáról 
szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a  továbbiakban: bizottsági rendelet) 
43. cikkében foglaltaknak megfelelően.”

2. §  A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  zöldség-gyümölcs termelői csoportok a  termelői szervezetként történő elismerés feltételeinek teljesítése 
céljából a  tanácsi rendelet 103a.  cikk (1)  bekezdés b)  pontja szerinti támogatást vehetnek igénybe legfeljebb 
a  bizottsági rendelet 47.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott mértékig a  bizottsági rendelet 44.  cikkében 
foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a  strukturális alapokból a  „konvergencia” célkitűzés alapján 2007–2013 
között nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról szóló, 2006. augusztus 4-i 2006/595/EK 
bizottsági határozatra.”

3. §  A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 6. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  támogatás feltétele, hogy a  tanácsi rendelet 125e.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott átmeneti 
időszak végén az  elismerési tervben jóváhagyott, a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.  törvény 9. § 
a)  pontjában foglalt feltételeket teljesítő beruházás a  zöldség-gyümölcs termelői csoport termelői szervezetként 
történő elismerésének a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, 
a  234/79/EK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. 
december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 154.  cikkében meghatározott feltételeit 
szolgálja.”

4. § (1) A  24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  összevont támogatási kérelemről – a  miniszter által jóváhagyott elismerési terv figyelembevételével  – 
az  MVH dönt és a  támogatást a  támogatási kérelem beérkezésétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb 
az elismerési tervben megjelölt időszak évét követő év szeptember 30-áig fizeti ki.
(6a) Ha az  MVH vagy a  másodfokon eljáró szerv 2013. január 1-jét követően hozott döntésében a  4.  § szerinti 
támogatás megállapítására irányuló, a bizottsági rendelet 45. cikkében foglalt kérelmet azért utasította el, vagy ilyen 
kérelem alapján megállapított támogatást azért követelt vissza, mert
a) az érintett beruházás nem az elismerési tervben megjelölt időszakban valósult meg, vagy
b) a beruházás megvalósulását alátámasztó bizonylat a megvalósítás idejét tekintve valótlannak bizonyult,
akkor az  MVH a  döntését visszavonja, feltéve, hogy az  érintett beruházás a  tanácsi rendelet 125a.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak végéig megvalósult.”

 (2) A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  támogatás kifizetésének feltétele, hogy a  beruházás pénzügyi rendezése, használatba vétele, üzembe 
helyezése, illetve ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése legkésőbb a  (6)  bekezdésben meghatározott 
határidő letelte előtti hatvanadik napig megtörténjen. Az ezen tényeket igazoló dokumentumokat az MVH részére 
ugyanezen időpontig kell benyújtani. Az  igazoló dokumentumok benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő. 
A számla fizikai teljesítésének, továbbá a hatósági eljárás keretében igényelt igazoló dokumentumok kiállítása iránti 
első kérelem benyújtásának az (1) bekezdés szerinti összevont támogatási kérelem MVH-hoz történő benyújtásának 
időpontjáig kell megtörténnie.”
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5. §  A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 13. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A  zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 52/2016. (VII. 21.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 52/2016. (VII. 21.) FM rendelet] megállapított 3.  §-t, 4.  § 
(1)  bekezdését, 6.  § (1)  bekezdését és 9.  § (8)  bekezdését az  52/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. §  Hatályát veszti a 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése.

2. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása

7. §  Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a  továbbiakban: 50/2012. (V. 25.) 
VM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a  köznevelési törvény 10.  §-a szerinti 
általános iskola 1–8. évfolyamán, valamint a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam 
esetében kilenc – évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 1–4.  évfolyamán tanuló gyermekeknek 
(a  továbbiakban: tanulók) a  tanítási évben az  1.  mellékletben felsorolt termékekkel, az  ott meghatározott 
adagban történő ellátása és a  kérelmező által ellátott gyermekek tekintetében a  3.  mellékletben meghatározott 
kísérő intézkedés végrehajtása, továbbá a  15.  § (4)  bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségei után. 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.”

8. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  MVH a  megállapodást a  13.  § (1)  bekezdése szerinti arányos csökkentést követően hagyja jóvá, 
a kérelmező jogosult az egyes teljesítési időszakokon belüli szállítási időszak arányos csökkentésére.”

9. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  4–6.  § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a  kérelmezők által az  adott 
tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a  12.  §-ban meghatározott 
támogatási keretet, akkor az  MVH meghatározza a  12.  § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a  4–6.  § 
szerint jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. Az  MVH 
a  megállapodás alapján az  adott tanév vonatkozásában a  szállítani kívánt termékek 1.  mellékletben szereplő 
támogatási mértékének a fenti arányszámmal történő csökkentésével – a jóváhagyható megállapodások alapján – 
a kérelmezőnként igényelhető támogatás összegét arányosan csökkenti.”

10. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra szóló 
elszámolást tartalmazó számlák vagy gyűjtőszámlák másolatát, amely darabszámban tartalmazza a  kiszállított 
adagok mennyiségét, valamint a 15. § (4) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségeiről kiállított számlát, 
amely darabszámban tartalmazza a nyomtatott munkafüzetek mennyiségét,
b) a  gyűjtőszámlák vagy elszámolási számlák összesítőjét, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni 
az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre, továbbá
c) a  kifizetési kérelemmel érintett időszakban megvalósított kísérő intézkedések – ideértve a  15.  § (4)  bekezdése 
szerinti munkafüzetek kiosztásának – megvalósítását tanúsító, a  köznevelési intézmény vezetője által kiállított 
igazolást, amelyben fel kell tüntetni
ca) a kísérő intézkedést megvalósító kérelmező nevét,
cb) a részt vevő tanulók számát,
cc) a megvalósítás időpontját,
cd) a köznevelési intézmény OM azonosító számát,
ce) a kóstoltatott termékek felsorolását,
cf ) az átvett munkafüzetek darabszámát, és
cg) a megvalósított intézkedés 3. mellékletben felsorolt feltételeknek való megfelelése bemutatását, valamint
d) a  teljesítési időszakban az  iskolagyümölcs-program keretében kiszállított, támogatott termékek termelési, 
előállítási helyének igazolására alkalmas dokumentumokat.”
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11. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 15.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  3.  mellékletben meghatározott, a  tanév során megvalósított, legalább négy, fogyasztásra kész állapotban 
átadott friss zöldség- vagy gyümölcsféle kóstoltatását tartalmazó, a  gyümölcs- és zöldségágazatot érintő 
ismeretek oktatását is magában foglaló kísérő intézkedés végrehajtásáért igényelhető támogatás tanulónként és 
alkalmanként hatvan forint, de tanulónként és tanévenként legfeljebb kettőszáznegyven forint. A kísérőintézkedés 
végrehajtásáért igényelt támogatás nem vonatkozhat a  kérelmező jóváhagyott megállapodásaiban vagy 
megállapodásainak módosításaiban szereplő tanulók összesített létszámát meghaladó számú tanuló ellátására.
(4) A (3) bekezdés szerinti kísérő intézkedéssel egyidejűleg a 2. § (1) bekezdése szerinti, minden egyes, a kérelmező 
által ellátott tanuló részére ajándékként kiosztott, az  agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
honlapján közzétett mintának megfelelő munkafüzetek nyomtatási költségeire igényelhető támogatás 
munkafüzetenként legfeljebb bruttó negyven forint, de nem haladhatja meg a  nyomtatás számlával igazolt 
költségeit. Egy kérelmező legfeljebb az  általa ellátott, a  2.  § (1)  bekezdése szerinti tanulók létszámát meg nem 
haladó számú munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhet támogatást.”

12. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MVH a  június 15-e után benyújtott – a  4–6.  §-ban foglaltaknak megfelelő – megállapodás, továbbá 
a  módosított megállapodás jóváhagyása esetén a  megállapodás alapján megállapítható, az  1.  mellékletben 
meghatározott támogatás mértékét a benyújtási késedelem minden napja után 10%-kal csökkenti.”

13. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló  
150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása

14. § (1) A  zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 
[a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  termelői szervezetnek a  piacról történő árukivonási szándékáról szóló, a  bizottsági rendelet 78.  cikkében 
meghatározott értesítést az  MVH által közleményben rendszeresített és a  honlapján közzétett nyomtatványon, 
a  kivonás időpontját legalább öt nappal megelőzően kell benyújtania az  MVH-hoz. Az  értesítésnek tartalmaznia 
kell a  kivonással érintett termékek jegyzékét, becsült mennyiségét és tervezett rendeltetését, valamint a  kivonási 
műveletnek a  bizottsági rendelet 108.  cikkében meghatározott elsőfokú ellenőrzésére kijelölt helyszín és időszak 
megjelölését. A  kivonási művelet a  bizottsági rendelet 78.  cikk (3)  bekezdése szerinti engedély alapján hajtható 
végre. Az  értesítésben az  értesítés benyújtójának nyilatkoznia kell arról, hogy a  kivonással érintett termékek 
megfelelnek az alkalmazandó forgalmazási előírásoknak.”

 (2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 19. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  (1)  bekezdés szerinti árukivonás alkalmazása esetén a  bizottsági rendelet 69.  cikke szerinti támogatási 
kérelemhez mellékelni kell a  gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, 
a  növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított, a  kivonásra szánt 
termékek forgalmazási előírásoknak való megfeleléséről szóló igazolást.”

15. § (1) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 21/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A bizottsági rendelet 78. cikkében meghatározott értesítést a termelői szervezetek és a termelői szervezetben 
nem tag termelők folyamatosan nyújthatják be a  19.  § (3)  bekezdése szerinti tartalommal és formában 
az  MVH  honlapján a  benyújtáskor hatályos közleményben közzétett nyomtatványon, a  közleményben megjelölt 
elektronikus postacímre.”

 (2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 21/A. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(11) Az MVH az (5) és (6) bekezdés szerinti értesítésekben foglalt mennyiségeket az ideiglenes rendelet 2. cikkében 
meghatározott mennyiségek kimerüléséig az  értesítések beérkezési sorrendjében hagyja jóvá a  8.  mellékletben 
meghatározott terméshozamok figyelembevételével. Az  ideiglenes rendelet 2.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott mennyiséget az  ideiglenes rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott valamennyi termék 
vonatkozásában az  ideiglenes rendelet 1.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott időszakban végrehajtott 
valamennyi intézkedés elvégzésére fel lehet használni. Az  ideiglenes rendelet 2.  cikkében megállapított 
mennyiségek kimerüléséről az MVH közleményben haladéktalanul tájékoztatást tesz közzé a honlapján.
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(12) Az ideiglenes rendelet 1.  cikk (1) és (3)  bekezdésében meghatározott időszakban végrehajtott intézkedések 
tekintetében, az  ideiglenes rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében felsorolt termékek vonatkozásában kérelmezőnként 
egyetlen, az  ideiglenes rendelet 10.  cikk (1) és (2)  bekezdése szerinti kifizetési kérelem bírálható el. A  kifizetési 
kérelmet az MVH által közleményben közzétett nyomtatványon az MVH-hoz kell benyújtani. A kifizetési kérelemhez 
csatolni kell az ideiglenes rendelet 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat az MVH közleménye 
szerinti formátumban, a 19. § (7) bekezdése szerinti igazolást, valamint a 19. § (5) bekezdése szerinti megállapodást.”

16. §  A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 28. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„f ) az  egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási 
intézkedések megállapításáról szóló, 2016. június 10-i 2016/921 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

17. §  A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a következő 33. §-sal egészül ki:
„33.  § A  zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
52/2016. (VII. 21.) FM rendelettel megállapított 19.  § (3) és (7)  bekezdését, 21/A.  § (1), (5) és (7)–(12)  bekezdését 
a  2016. június 30-át követően végrehajtott ideiglenes, rendkívüli támogatási intézkedésekkel kapcsolatos 
eljárásokban kell alkalmazni.”

18. §  A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

19. §  A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
a) 21/A.  § (1)  bekezdésében az  „Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további 

ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló, 2014. szeptember 29-i 1031/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék 
termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló, 
2016. június 10-i 2016/921/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg,

b) 21/A. § (7) bekezdésében az „5. cikk (5) bekezdésének” szövegrész helyébe a „6. cikk (3) bekezdésének” szöveg,
c) 21/A. § (8) bekezdésében a „6. cikk 2. pontjával” szövegrész helyébe a „7. cikk 1. pontjával” szöveg, valamint 

a „6. cikk (3) bekezdésének” szövegrész helyébe a „7. cikk (2) bekezdésének” szöveg,
d) 21/A.  § (9)  bekezdésében a „8.  cikkében” szövegrész helyébe a „9.  cikkében” szöveg, valamint a „10.  cikk 

szerinti” szövegrész helyébe a „11. cikk szerinti” szöveg,
e) 21/A. § (10) bekezdésében a „10. cikk” szövegrész helyébe a „11. cikk” szöveg,
f ) 8.  mellékletében foglalt táblázat C:1 mezőjében a  „4.  cikk (5)  bekezdése” szövegrész helyébe az  „5.  cikk 

(3) bekezdése” szöveg, valamint az „5. cikk (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „6. cikk (2) bekezdése” szöveg,
g) 8.  mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében a  „6.  cikk (2)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „7.  cikk 

(1) bekezdése” szöveg
lép.

4. A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosítása

20. §  A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet az 52/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. A  kóstoltatott termékek között az  a  termék nem szerepelhet, amely az  iskolagyümölcs-program keretében 
az adott teljesítési időszak során támogatott termékként kiosztásra kerül.”

2. melléklet az 52/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 
8. mellékletében foglalt táblázat a következő 19. sorral egészül ki:
„

19 Cseresznye 0809 29 00 3 860 1114,81
”

3. melléklet az 52/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:4. mezője 
helyébe a következő mező lép:

(Az elismerhető termékek és termékcsoportok felsorolása)

(300 millió forint) zöldség-gyümölcs, baromfi, szántóföldi növénytermesztés, cukorrépa, 
tehéntej, csemegekukorica

A földművelésügyi miniszter 53/2016. (VII. 21.) FM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

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

1. A támogatás célja

1. § (1) A  statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK  
európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  melléklete szerinti Közép-Magyarország (HU1), Alföld és Észak (HU3), 
valamint a  Dunántúl (HU2) NUTS1 régióban működő zöldség-gyümölcs termelői szervezetek (a  továbbiakban: 
termelői szervezet) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35.  cikkében meghatározott és 
az alapján engedélyezett kiegészítő nemzeti támogatást (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) vehetnek igénybe 
működési alapjuk kiegészítésére.

 (2) A  termelői szervezetek kiegészítő támogatása vonatkozásában az  e  rendeletben nem szabályozott kérdések 
tekintetében a  zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.)  
VM rendeletet [a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] kell alkalmazni.
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2. A támogatás forrása

2. §  A kiegészítő támogatás forrása a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 20. alcím, 1. jogcímcsoport, 3. jogcímszám „Egyes 
speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása” előirányzata.

3. A támogatás mértéke és igénybevételének feltételei

3. § (1) A  kiegészítő támogatás az  543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 54.  cikke szerinti értesítés alapján 
jóváhagyott működési alapot egészíti ki, és összege nem haladhatja meg az 1308/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
54. cikke szerinti értesítés alapján jóváhagyott és ténylegesen befizetett pénzügyi hozzájárulás 80%-át.

 (2) A  2016. évben végrehajtott működési programok tekintetében a  kiegészítő támogatás legalább 40%-ának, az  azt 
követő években az  50%-ának megfelelő összeget az  1.  mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő 
kutatási, szaktanácsadási, termékmarketing tevékenységre, minőségtanúsító védjegyek és azok ellenőrzési 
rendszere kialakítására, valamint az értéklánc-folyamat irányításának, menedzsmentjének fejlesztésére kell fordítani. 
Adott tevékenység vonatkozásában a végrehajtott intézkedés elszámolható költségeit az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) A kiegészítő támogatás igénybevételének feltétele, hogy a (2) bekezdésben meghatározott összegen felül
a) a 2. melléklet szerinti feltételeknek megfelelő, a zöldség-gyümölcs ágazatban elismert szakmaközi szervezet 

közreműködésével kidolgozott termékmarketing-program költségeiből a termelői szervezet által vállalt rész 
érje el a termelői szervezet által igénybe vett kiegészítő támogatás 10%-át, és

b) a  termelői szervezet szaktanácsadóinak országos szinten meghirdetett, a  zöldség-gyümölcs ágazatban 
elismert szakmaközi szervezet közreműködésével kidolgozott képzési program keretében történő képzésére 
fordított összeg érje el az igénybe vett kiegészítő támogatás 2%-át.

4. § (1) A  kiegészítő támogatás igénybevétele érdekében a  működési program módosítására vonatkozó, a  150/2012.  
(XII. 28.) VM rendelet 15. § (5) bekezdése szerinti kérelmet és 15. § (7) bekezdése szerinti bejelentést a 3. melléklet 
szerint kitöltött táblázat csatolásával legkésőbb a tárgyév szeptember 15. napjáig kell benyújtani az agrárpolitikáért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. A kérelemben vagy bejelentésben külön meg kell jelölni a 3. § 
(2) és (3) bekezdése tekintetében figyelembe veendő tevékenységeket és azok költségeit.

 (2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt határidőig kell benyújtani a  3.  § (3)  bekezdésében meghatározott programokat. 
A programot több termelői szervezet közösen is benyújthatja.

4. A támogatás kifizetése iránti kérelem

5. § (1) A  kiegészítő támogatás kifizetése iránti kérelmet az  543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 94.  cikkének 
megfelelően – az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34.  cikkében hivatkozott támogatás 
igénylésével együtt – az  543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 69.  cikke szerinti kérelemben az  Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból származó kifizetésekért felelős, akkreditált kifizető ügynökség (a  továbbiakban: 
kifizető ügynökség) által rendszeresített és a  honlapján közzétett, a  4.  mellékletben meghatározott adattartalmú 
nyomtatványon kell benyújtani a kifizető ügynökséghez. Részleges kifizetés a kiegészítő támogatás vonatkozásában 
nem engedélyezhető.

 (2) Az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. és 35.  cikkében meghatározott, a  támogatás 
mértékére vonatkozó követelményeknek az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 69. cikke szerinti kérelem 
egészét tekintve kell teljesülniük. Az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. és 35.  cikkében 
meghatározott támogatás – az  543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 69.  cikke szerinti kérelem egészét 
tekintve – a működési programban jóváhagyott, egymáshoz viszonyított arányában vehető igénybe.

 (3) A kiegészítő támogatás a felhasználását igazoló számla elszámolni kívánt nettó értékének 100%-áig terjedhet.

5. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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7. §  Ez a rendelet
a) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, 

az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) az  1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a  gyümölcs- és zöldség-, valamint a  feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a  megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 
543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 53/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

Stratégiai feladatokhoz kapcsolódó intézkedések

 1.  Kutatási tevékenységek
Gyakorlatorientált kutatás-fejlesztési és innovációs programok végrehajtása. A termelési folyamatok és a környezet 
kapcsolatrendszerének elemzése. Értékes magyar fajták, valamint a  Magyarországon termesztésbe vonható 
piacképes külföldi fajták használatát elősegítő technológiák kialakítása. Ellenőrzési és monitoring módszerek 
kidolgozása.
Az intézkedés keretében elszámolható költségek: alkalmazott kutatási tevékenység intenzitásának növeléséhez 
szükséges projektköltségek biztosítása, fajtakísérletek, tápanyagkísérletek költségei, laborköltségek, műszerek, mint 
mikroszkóp, refraktométer, kísérleti „kert” kialakításának specifikus költségei szerződés, költségkalkuláció és kísérleti 
dokumentáció alapján. Meteorológiai állomás, web alapú rovarcsapda, termelői web kamera, a kutatási eredmények 
hasznosulását elősegítő ismeretátadás költségei.

 2.  Korszerű szaktanácsadói hálózat kialakítása
A kor követelményeinek megfelelő, a  zöldség-gyümölcs ágazat fejlesztését szolgáló szaktanácsadási rendszer 
kialakítása. Az  innovációk hasznosításának feltétele egy működőképes ágazati szaktanácsadói hálózat, amelyen 
keresztül a  legújabb eredmények el tudnak jutni a  termelőhöz, amelyhez szükséges a  szaktanácsadók képzése 
az erre szakosodott felsőoktatási intézményekben, valamint rendszeres továbbképzés biztosítása a kutatóhelyeken. 
Ezen képzések lebonyolításához biztosítani kell külföldi és belföldi gyakorlati helyszíneket.
Az intézkedés keretében elszámolható költségek: zöldség-gyümölcs termesztéstechnológia, talaj- és 
növényvédelmi, valamint „post harvest” tevékenységet érintő szaktanácsadáshoz kapcsolódó külföldi és belföldi 
külső szaktanácsadó igénybevételével kapcsolatos költségek; belső szaktanácsadók képzési költségei; szerződéshez 
kapcsolódó költségkalkuláció a tevékenység dokumentációja és szakmai teljesítésigazolás alapján.

 3.  Az ágazati termékmarketing-tevékenység ösztönzése
A zöldség-gyümölcs fogyasztás ösztönző programok felvilágosítják a  fogyasztókat a  zöldség- és gyümölcsfélék 
fogyasztásának egészségmegőrző hatásairól és ösztönzik a  napi többszöri fogyasztást, ezáltal az  egészségesebb 
táplálkozást. A  hazai termékek fogyasztásának ösztönzése a  termelésbővítést is szolgálja. A  termelési szezonhoz 
igazított termékpromóció az  egyik leghatékonyabb fogyasztás ösztönző eszköz. A  zöldség-gyümölcs, mint vezető 
export ágazat külpiaci jelenlétét meglévő és leendő célpiacainkon információgyűjtésre és -elemzésre alapozott 
üzletember- és partnertalálkozók szervezésével, valamint a  tervszerű kiállítási jelenlét biztosításával kell erősíteni. 
A várható termelésbővülés levezetésére fel kell mérni a meglévő és a potenciális belföldi és külföldi piaci igényeket 
(termékkör, minőség, ár), a  jelenlegi értékesítési csatornákat és azok fejlesztési lehetőségeit, továbbá az  új 
értékesítési csatornák kialakításának lehetőségeit.
Az intézkedés keretében elszámolható költségek: A  szakmaközi szervezet által elfogadott marketingstratégia 
végrehajtásához kötődő belpiaci marketing és külpiaci marketing költsége, termékpályák szerinti piackutatás 
a  külföldi és a  belföldi piacokról, üzletember találkozó egyes költségei. Szóróanyagok, kiállítás, kóstoltatás, 
a  kóstoltatásra szánt termék értékének elszámolása (a  felhasznált mennyiség külső fél általi igazolása mellett, 
az  érintett időpontban igazolt értékesítési árak figyelembevételével), egyéni marketing megjelenés, belföldi 
piackutatás, weboldal kialakítása, fejlesztése, termékreklám.
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 4.  Egységes ágazati minőségrendszer: minőségtanúsítási rendszer keretében előállított minőségellenőrzött 
vegyszermentes termék
A minőségellenőrzésekhez és a  költséghatékonyság fokozásához fejleszteni kell a  műszerellátottságot és 
egységesíteni kell az  ellenőrzési folyamatokat. A  forgalmazás tekintetében egy egységes zöldség-gyümölcs 
védjegy- és minőségtanúsítási rendszert kell létrehozni. Az  eredetvédelem uniós oltalmára (OEM/OFJ) való 
bejelentéshez szükséges termékleírásokat kell készíteni. A  minőségrendszerhez történő csatlakozás feltételeiről 
megfelelően kell tájékoztatni a termelőket, és ösztönözni kell az ahhoz való csatlakozást.
Az intézkedés keretében elszámolható költségek: a minőségügyi rendszer, eredetvédett és földrajzi árujelző szakmai 
és formai követelményeknek megfelelő termékleírások elkészítése, védjegy kidolgozása (tanúsítási költségek, 
ellenőrzési rendszer kiépítése és fenntartása, és termék érzékszervi és analitikai, mikrobiológiai bevizsgálásának 
költségei talajvizsgálat költségei szermaradvány ellenőrzés költségei), laborfejlesztés. Szermaradék vizsgálatok 
költségei, minőségbiztosítási rendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése, új tagok bevonása, tanúsítványok, 
vállalati védjegyek, minőségtanúsítási rendszerek kialakítása, fenntartása, a  minőségbiztosítási rendszerhez 
kapcsolódó vállalatirányítási rendszer kialakítása, fejlesztésének költségei, az egységes minőség érdekében végzett 
folyamatos monitoring, vizsgálatok költségei.

 5.  Az értéklánc-menedzsment fejlesztése
Az egyes termékek esetében a termelés és a kínálat összehangolása alapvető jelentőségű a piaci igények kielégítése 
szempontjából. A  termelés, tárolás, áruvá készítés technológiai színvonala sok esetben nem tesz lehetővé egy 
tervezhetően stabil, magas hozamelérést és egész évben megfelelő árumennyiségnek a piacon történő biztosítását. 
A  megváltozott piaci keresletre a  hiányos „post-harvest” technológia okán a  magyar termelés csak késve tud 
reagálni. A termékek, a költségek és az információ áramlása a termeléstől a fogyasztásig tartó értéklánc során eltérő 
mértékű, sok esetben hiányos. A  hiányos raktározási, logisztikai eszközök és az  elavult feldolgozói technológia 
fejlesztésének első lépéseként szükséges a  termelői és feldolgozói kapacitások felmérése (tárolókapacitás, 
hűtőkapacitás stb.), azok hatékony rendszerbe foglalt hasznosítása. Egyes termékek vonatkozásában történő 
modell kidolgozása kedvező hatással lenne az értéklánc-menedzsment fejlesztésére és a termelők alkupozíciójának 
megerősödésére. Az  értéklánc modellek kidolgozása a  logisztikai rendszerek alkalmazására irányuló beruházások 
hatékonyságát is növeli.
Az intézkedés keretében elszámolható költségek: termelői és feldolgozói kapacitások felmérésének költsége, 
termékpálya elemzéseken alapuló értéklánc-menedzsment modellek kidolgozása, a  végrehajtáshoz szükséges 
fejlesztési és beruházási költségek (válogatás, osztályozás és csomagolás gépesítettségének növelése, tárolás 
feltételeinek bővítése első szintű feldolgozás eszközeinek beszerzése, kapacitásuk növelése, informatikai rendszerek 
fejlesztése). A nyomon követéshez, illetve a kapacitás és értéklánc-menedzsment modellek működéséhez szükséges 
szoftver- és eszközbeszerzés, részvételi költségek, ahol a  bérleti költség nem haladja meg az  adott időszakra 
elszámolt amortizáció mértékét.

2. melléklet az 53/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

Termékmarketing-program

Célja a magyar zöldség-gyümölcs termékek népszerűsítése a piaci többletértékesítés elérése érdekében.

Elsődleges cél a fogyasztásösztönzés, a friss és feldolgozott zöldség, és gyümölcs termékek ismertségének növelése, 
megbízhatóságuk megjelenítése

Másodlagos célok a
1. belföldi fogyasztásösztönzés háttértámogatása;
2. belföldi fogyasztói szokások aktív változtatása;
3. külföldi fogyasztásösztönzés és értékesítés-növelés;
4. külföldi fogyasztásösztönző médiakampány;
5. külföldi partnerkapcsolat-fejlesztés.
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A 2016. évi zöldség-gyümölcs termékmarketing-program kiemelt tevékenységelemei a következők:
A)  Nemzetközi termékpromóció:

1.) Nemzetközi kiállításokon való aktív magyar kiállítói részvétel
2.) Exportpiacokon fogyasztásösztönző médiakampány megvalósítása
3.) Nemzetközi szakember találkozók szervezése

B)  Belföldi termékpromóció:
1.) Termékkóstoltatások
2.) Országos fogyasztásösztönző médiakampány
3.) Hazai kiállításokon aktív zöldség-gyümölcs kiállítói részvétel
4.) Termékspecifikus szakmai konferenciák megvalósítása

Kiemelt termékek: paprika, paradicsom, dinnye, torma, gomba, meggy, kajszibarack, alma, szilva, bodza, szamóca, 
konzerv zöldség- és gyümölcstermékek, gyorsfagyasztott zöldség- és gyümölcstermékek

A működési programhoz csatolandó akciótervnek a következőket kell tartalmaznia:
1. a termékmarketing-programba bevont zöldség-gyümölcstermékek és piacaik ismertetése,
2. a termékspecifikus marketingcélok felsorolása,
3. a célcsoportok és célterületek bemutatása,
4. a reklám, promóció tartalmának leírása,
5. a tervezett tevékenységek, üzenetek, kommunikációs és értékesítési csatornák bemutatása,
6. az időpontok, helyszínek felsorolása,
7. a költségtípusok és költségkalkulációk bemutatása,
8. a megvalósításban részt vevő személyek felsorolása.

3. melléklet az 53/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A működési program pénzügyi áttekintése a kiegészítő nemzeti támogatás alkalmazásának évében

  A B C D

1.

Működési program 

intézkedései ….. év

Tervezett támogatás Az igénylő saját hozzájárulása

Intézkedés költségvetése 

összesen (E Ft)

2.

Kiegészítő nemzeti 

támogatás (E Ft)

Uniós támogatás 

(E Ft)

A tagok által befizetett és 

a termelői szervezet által 

befizetett hozzájárulás összesen 

(E Ft)

           
           
           
           
           
           

Összesen:        

4. melléklet az 53/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A működési alap kiegészítő nemzeti támogatása és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 34. cikkében hivatkozott támogatás kifizetése iránti kérelem adattartalma és a csatolandó 
dokumentumok felsorolása

 1.  A kérelmező azonosító adatai.
1.1.  A kérelmező ügyfél-azonosítója.

 2.  Kapcsolattartási információk.
 3.  A jogosultság évének megjelölése, az érintett időszak pontos behatárolásával.
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3.1.  A  működési program tárgyévi kiadásai alapján igényelt támogatás összegének pontos megjelölése, 
a támogatás alapját képező kiadások, a hozzájuk tartozó számlák.

 4.  A termelői szervezet és tagok által befizetett működési hozzájárulás összege.
 5.  A  jóváhagyott működési programnak a  termelői szervezet befolyásán kívül eső, a  kérelemben megjelölt okokból 

a  program évét követő április 30-ig megvalósítani kívánt intézkedésének megjelölése, ezen intézkedések alapján 
igényelt támogatás összege.

 6.  Az igényelt támogatás összegének intézkedésenként történő feltüntetése.
6.1.  A  be nem takarítás intézkedés adatai, ideértve annak működési program szerinti megnevezését, a  be 

nem takarított zöldség-gyümölcs megjelölését, a  betakarítás módjának, időpontjának, helyszínének, 
területnagyságának, és a kérelmezett kompenzáció összegének feltüntetésével, továbbá a be nem takarítást 
engedélyező döntés számát.

6.2.  Az árukivonás adatai, különösen az  ingyenes szétosztással történő piacról történő árukivonás intézkedéssel 
érintett termék megnevezése, a  kivonni szándékozott termék mennyisége, a  fogadó szervezet neve, 
azonosító adata, az áru csomagolására, szállítására és kivonására vonatkozó adatok.

 7.  A  kérelmező nyilatkozata arról, hogy a  kérelemben és a  mellékletekben feltüntetett adatok a  valóságnak 
megfelelnek.

 8.  Csatolt dokumentumok [az értékesített termék értékét alátámasztó számlák, illetve a  bérköltségek főbb adatait 
tartalmazó, az MVH általa honlapján közzétett nyomtatványok; a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 23. § (2) bekezdése 
szerinti éves jelentés; a  megvalósított intézkedések kapcsán a  szerződések, teljesítésigazolások, számlák, 
a megvalósítást igazoló dokumentumok, kifizetést igazoló dokumentumok másolatai].

 9.  Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1373/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról

A Kormány az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, életmentés 
közben tanúsított hősies magatartása elismeréseként – a  belügyminiszter mint helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter javaslatára –

Deli Attila mogyoródi lakosnak,
Huszta Antal nagyberényi lakosnak,
Sáfár Gergely budapesti lakosnak,
Tóth Áron keszthelyi lakosnak

„Életmentő Emlékérmet” adományoz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1374/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében  
Magyarország 2. felülvizsgálata során tett ajánlásokról

A Kormány
 1. elfogadja az  1.  melléklet I.  pontjában szereplő, az  ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati 

Eljárása (UPR) keretében Magyarország 2. felülvizsgálata során a tagállamok által tett ajánlásokat;
 2. részben elfogadja az  1.  melléklet II.  pontjában szereplő, az  ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos 

Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében Magyarország 2. felülvizsgálata során a tagállamok által tett ajánlásokat;
 3. nem fogadja el az  1.  melléklet III.  pontjában szereplő, az  ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos 

Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében Magyarország 2. felülvizsgálata során a tagállamok által tett ajánlásokat;
 4. felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon valamennyi ajánlásnak a  kormányzati portálon1 történő 

közzétételéről;
Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: 2016. július 31.

 5. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  ajánlások elfogadásáról, részbeni elfogadásáról, illetve 
visszautasításáról – rövid angol nyelvű indoklás kíséretében – írásban értesítse a UPR Titkárságát.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2016. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1 http://emberijogok.kormany.hu/magyarorszag-es-az-ensz-egyetemes-idoszakos-emberi-jogi-felulvizsgalata
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1. melléklet az 1374/2016. (VII. 21.) Korm. határozathoz

 I. Elfogadásra javasolt ajánlások (az ajánlásokat tartalmazó A/HRC/WG.6/25/L.6 ENSZ közgyűlési dokumentum 
számozása szerint):
 6. Ratify the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 

domestic violence
13. Consider acceding to the UN Convention on Enforced Disappearances
14. Accelerate the process of accession to the International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance
15. Ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
16. Step up the process of consultations concerning the accession to ICPPED, as previously recommended
20. Fully align domestic legislation with the Rome Statute of the ICC through explicit provisions on the duty to 

cooperate promptly and fully with the Court
21. Continue further improvement of the protection and promotion of human rights in the country
22. Continue to provide protection to the family as the natural and fundamental unit of the society
26. Assess the compatibility of its policies and laws with its international obligations including all core principles 

of human rights to which Hungary is a party
27. Continue the efforts to harmonize national legislation with international standards in the field of human 

rights
28. Continue to promote and protect the fundamental freedoms and human rights of all its citizens
29. Deepen its commitment with the International Criminal Court through adapting its national legislation to the 

Rome Statute
30. Consider developing Human Rights Indicators as suggested by the OHCHR as an instrument that allows for 

a more precise and coherent evaluation of national human rights policies
31. Consider increasing the funding of the National Preventive Mechanism, in order to support its work and the 

detention monitoring activities
32. Provide adequate resources and functional independence to the Equal Treatment Authority
33. Continue to implement measures to protect the rights of the child
34. Enhance measures to protect the rights of children, women and other vulnerable groups
35. Consider establishing independent mechanism for monitoring children’s rights and providing necessary 

financial resources for its functioning
36. Ensure consultation processes which allow a  public debate and interaction with the independent civil 

society, with sufficient time during the drafting of new laws and public policies
37. Engage in consultation with pro-transparency organisations and other relevant stakeholders prior to 

developing or implementing new legislation on Freedom of Information
38. Refrain from targeting or restricting the activities of civil society organisations based on their political 

affiliation or their receipt of foreign funding
39. Adopt measures to comply with provisions of the new Constitution including on combating discrimination 

and ensuring equal participation in political and public affairs by all citizens
40. Improve both formal and informal dialogue and public consultation between the Government and civil 

society, including on proposed legislation with an impact on human rights
41. Continue with the efforts aimed at ensuring timely cooperation with treaty bodies, regarding the submission 

of its over-due national reports
42. Submit overdue reports to CERD, Committee on Economic, Social and Cultural Rights and to the Human 

Rights Committee
43. Intensify efforts aimed at implementing recommendations of treaty bodies and special procedures including 

CEDAW, CRC, CRPD, Special Rapporteur on Racism and the Working Group on Arbitrary Detention
44. Take appropriate measures to progressively reduce the existing backlog of overdue reports to the UN Treaty 

Bodies
45. Submit overdue reports to the Human Rights Committee, CESCR and CAT
50. Continue to implement National Social Inclusion Strategy
51. Take all the necessary measures to fully implement the National Social Inclusion Strategy
52. Enact comprehensive legislation that fully guarantees the application of the principle of non-discrimination 

and to ensure the full enjoyment of all human rights by every member of society
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54. Take effective measures to address the needs of women belonging to minorities, such as Roma women, in 
order to eliminate all forms of discrimination against them

55. Provide the national mechanism for the promotion of gender equality of adequate human and financial 
resources to enable it to effectively fulfil its mandate

56. Address the discriminatory situation of women belonging to minorities, including Roma women
57. Take further measures to reduce the inequality between sexes, sensitize the population in this regard and 

ensure that these measures are effectively implemented
62. Take concrete measures to improve access to decent work for all women, eliminate all discrimination against 

women at work, and create more socioeconomic opportunities for disenfranchised women
64. Continue to make efforts to ensure women’s participation in political life and in decision-making
67. Continue the implementation of Roma integration policies in all social economic cultural political and 

educational sectors
69. Strengthen its measures to combat racism and discrimination in all its forms against migrants and asylum 

seekers
70. Take all necessary measures to eliminate racial discrimination and segregation of Roma in education
71. Implement a comprehensive plan of action envisaged to protect the rights and improve the life conditions of 

women and children pertaining to ethnic minorities
72. Step up the efforts to combat all forms of discrimination and favour equality of opportunities and treatment, 

with special care and attention to those who are in a more vulnerable situation, such as persons belonging to 
the Roma community

73. Step up efforts to address discrimination and social exclusion faced by persons belonging to the Roma 
minority with particular emphasis on integrated schooling and social housing

75. Continue to pay special attention to issues related to the elimination of discrimination of the Roma who 
study in the education system

77. Take effective measures to ensure the Hungarian National Police and the hate-crimes expert net improve the 
enforcement of laws against hate crimes, including by allocating sufficient resources; undertaking thorough 
investigations and prosecution; and by providing training for the front-line law enforcement

78. Protect persons who are marginalized and most vulnerable from intolerance, xenophobia, and other forms of 
discrimination

84. Undertake further steps to promote efforts to overcome residual social discrimination against Roma and 
other ethnic minorities

89. Intensify efforts to combat discrimination and ill-treatment of Roma and eliminate segregation of Roma girls 
in the educational system

92. Continue its efforts to integrate the adult Roma population in the labour market and the Roma children and 
young people in the regular education system

93. Ensure that, in the context of the new legislation adopted in 2011, following the UPR 2011 recommendations, 
the self-governments truly represents the persons of national minorities on whose behalf they act

94. Include specific components in public policies and budgets to address the needs of persons belonging to 
minorities, including Roma women and children

95. Adopt more policies and allocate more resources specifically directed towards Roma women and children
97. Carry out the work to eliminate expressions of hatred, racial and religious discrimination
98. Intensify national efforts to prevent and eliminate all manifestations of anti-Semitism and take resolute 

measures to condemn hate speech, including against Roma
99. Take action against the worrying increase and public use of hate speech, most often addressed at migrants, 

asylum seekers but also civil society organizations and vulnerable groups
102. Apply effectively policies against racism and hate speech
103. Implement effectively its legislation and policies against hate speech and hate crimes with particular focus 

on the human rights protection of Roma, Jews, LGBTIs and other vulnerable groups
104. Ensure that the constitutional amendment prohibiting speech that would violate the dignity of the 

Hungarian nation cannot be used to silence criticism and limit freedom of expression as guaranteed under 
the ICCPR

108. Identify efforts to combat all forms of discrimination and to ensure that hate crimes motivated by racism, 
xenophobia or other forms of discrimination are effectively investigated and perpetrators are brought to 
justice
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110. Enhance inter-ethnic, inter-religious, and inter-cultural understanding within the society, and ensure access 
to justice for victims of racial hatred or violence

111. Further strengthen measures to combat hate speech and hate crime
112. Strengthen measures to avoid hate speeches of all kinds in political messages and in the media
113. Combat hate speech and statements stigmatizing refugees and asylum seekers
114. Prevent and combat racism and hate speech, including through human rights education and training, and by 

promoting tolerance
115. Enhance its efforts to prevent and root out all kind of national and ethnic intolerance, as well as condemn any 

incitement to ethnic and religious hatred and hate speech against the Roma in particular
116. Implement strategies aimed at tackling hate speech and xenophobia in all its forms
117. Continue to fight anti-Semitism, and to oppose any attempt to relativize or rehabilitate anti-Semite policies in 

past and present
132. Continue efforts, including by raising awareness, in order to prevent domestic violence and violence against 

women
134. Strengthen efforts to combat violence against women, inter alia, by ratifying the Council of Europe 

Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence
136. Adopt a National Action Plan on Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security
139. Take concrete measures to protect child victims of sexual exploitation and prostitution
142. Enact laws and legislation aiming at combating human trafficking
143. Ensure the prosecution and punishment of perpetrators of human trafficking, and provide adequate 

assistance and protection services to victims
144. Continue its efforts in order to strengthen the protection of victims of trafficking
145. Take steps to reduce and prevent trafficking and provide adequate incentives and protection to victims
146. Take additional measures to combat trafficking in human beings
147. Intensify efforts to effectively prevent trafficking in women and girls and strengthen measures for the 

rehabilitation and social integration of victims of trafficking
148. Take measures to ensure the effective investigation and prosecution of human trafficking cases and establish 

remedy procedures for the victims
149. Strengthen mechanisms to prevent the trafficking in boys and girls and provide the support needed for 

victims of trafficking to be reintegrated into society
150. Take concrete measures to ensure the independence of the Constitutional Court and the protection 

of human rights and fundamental freedoms, and that political pressure is not being applied to judicial 
decision-making

154. Continue efforts for the reintegration of former child offenders in the society
161. Give full consideration to the recommendations of the UN Special Rapporteur on the Situation of Human 

Rights Defenders
164. Review and abolish all legal provisions that restrict the rights of human rights defenders promoting the rights 

of the Roma community
165. Ensure the prompt and independent investigation of all alleged violations against human rights defenders
166. Positively consider and implement the recommendations presented by the special rapporteur on human 

rights defenders
167. Remove all administrative and legislative provisions that restrict the rights of the Human Rights Defenders 

and ensure that civil society organizations can operate freely and without discrimination or undue restriction
168. Take steps to ensure that civil society organizations freely can access and utilize funding, including from 

foreign sources
175. Ensure that the implementation of objectives set up in the 2014 National Strategy on Public Education are in 

line with the objectives and goals of the SDG’s
176. Ensure the inclusion of human rights and especially children’s rights in the public education system, raising 

awareness about human rights in general
177. Strengthen efforts to provide access to education, labour market and public life for persons with disabilities
178. Continue the path regarding positive results achieved in ensuring the rights and equal opportunities of 

persons with disabilities by, inter alia, allocating sufficient resources for the development of an inclusive 
education system for children with disabilities and providing sufficient and adequate support services in local 
communities to enable persons with disabilities to live independently
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181. Consolidate programmes to ensure a system of inclusive education for children with disabilities throughout 
the country

182. Take further measures to improve access of persons with disabilities to social, economic and cultural life and 
combat discrimination on the grounds of disability

183. Adopt measures in order for any health decision to depend upon the free and informed consent of the 
concerned disabled person

185. Decriminalize the access to its territory for persons wishing to file a  request for asylum, and process the 
asylum applications individually and in a  non-discriminatory fashion, in compliance with its international 
obligations

221. Increase level of ODA

 II. Részben elfogadásra javasolt ajánlások:
 1. Widen the scope of international obligations through accession to the remaining international treaties, such 

as ICRMW and ICPPED and OP-CRC-IC, OP-CESCR
 2. Consider ratifying the ICRMW, ILO Convention 189, and the Optional Protocol to the Convention on the 

Rights of the Child
 3. Accept the competence of the Committee on Enforced Disappearances, in conformity with Articles 31 and 

32 of the ICPPED
 4. Consider ratifying the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance, the Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the 
International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their 
Families

 5. Become party to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families, the Rome Statute of the International Criminal Court, the Conventions on the 
refugees and stateless persons, the ILO Convention 169 and the Convention to fight discrimination in 
Education

 8. Ratify the Istanbul Convention without delay
 23. Develop and implement a  National Action Plan on Human Rights to further ensure systematic and 

comprehensive approach for the promotion and protection of human rights, with the full engagement of the 
civil society

 25. Step up efforts to establish a mechanism to monitor measures to help address and ameliorate the conditions 
of women and children

 46. Continue to strengthen measures to promote tolerance and respect for cultural diversity and to counter 
prejudice, stereotypes, discrimination, racism and Islamophobia

 47. Reconsider policies on family, gender equality and non-discrimination
 48. Continue efforts to sensitize the public to combat discrimination on all grounds online to ensure that all 

rights are respected
 49. Continue efforts in following up and monitoring any discrimination based on sex, race or any other form
 53. Intensify activities aimed at overcoming gender stereotypes
 58. Continue to take action towards a comprehensive gender equality strategy and introduce effective legislative 

measures to increase women’s participation in political life and decision-making
 59. Redouble its efforts towards combating stereotypical division of gender roles in family and society
 60. Adopt a comprehensive law on domestic violence
 61. Take further steps to address root causes that affect the rights of women belonging to disadvantaged groups
 63. Introduce effective legislative measures to increase women’s participation in political life and 

decision-making
 65. Establish effective legislative measures, such as quotas, to improve the participation of women in political life 

and decision-making processes
 66. Adopt a comprehensive, human rights based gender equality strategy
 68. Support the gender integration in all spheres of life
 74. Establish a comprehensive integration strategy for migrants, with specific measures to prevent and eliminate 

racism, racial discrimination, xenophobia and intolerance against migrants irrespective of their status
 76. Take measures to eliminate any discrimination and segregation in the education system against Roma 

children
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 80. Continue to take specific measures to prevent and eliminate racism, racial discrimination, xenophobia and 
intolerance against migrants, refugees and asylum seekers

 81. Take resolute measures to put an end, without further delay, to the continuing segregation of Roma children 
at school

 82. Take active measures to prevent actual segregation of Roma students in public and private schools
 83. Redouble efforts to prevent and eliminate racial discrimination, xenophobia and the intolerance against 

migrants, refugees and asylum seekers
 85. Take effective steps to end discrimination against Roma in education, health, employment, housing and 

access to services with a special focus on ending continued segregation of Roma children at schools
 86. Strengthen its efforts to promote tolerance and cultural understanding of the Roma population in the aim of 

eliminating discrimination including in regard to access to education and employment and participation in 
politics

 87. Step up efforts to effectively prevent and combat discrimination of persons belonging to national minorities, 
in particular regarding their access to education and health care

 88. Take further steps to eliminate discrimination against the Roma population, especially in the field of 
education, health, employment, housing and access to services

 90. Take measures to prevent and eliminate racism, racial discrimination, xenophobia and others
 91. Continue the work to further social and economic integration of the Roma population, reduce direct and 

indirect school segregation of Roma children and actively promote Roma participation in society through 
education

 96. Continue the efforts to combat hate speech, racism, xenophobia and all forms of discrimination against 
refugees and migrants

100. Intensify its efforts to combat xenophobia, islamophobia and refugee hatred, and take the necessary 
measures to condemn hate speech

101. Take resolute measures to condemn hate speech, racial discrimination, xenophobia and intolerance against 
all minority groups, migrants and asylum seekers

105. Take all the necessary measures to combat violence linked to racial discrimination, as well as hate crimes and 
speeches, including against refugees and migrants

106. Cease anti-immigration campaigns and rhetoric of incitement to hatred, xenophobia and anti-Semitism and 
take measures to fight against hate speech and hate crimes in general

107. Adopt a hate crime investigation protocol and ensure that victims of hate crimes have effective access to the 
mechanisms of justice and redress

109. Further step up efforts to publicly condemn hate speech, including against Roma
118. Adopt and implement a  comprehensive strategy and action plan to tackle discrimination based on sexual 

orientation and gender identity
119. Adopt a strategy and a comprehensive plan of action to counter discrimination based on sexual orientation 

and gender identity
120. Take comprehensive measures to counter discrimination on the grounds of sexual orientation and gender 

identity
121. Fight against discrimination based on the origin, gender and sexual orientation, by continuing its efforts in 

the implementation of the existing instruments
122. Adopt a comprehensive strategy in order to combat discrimination based on sexual orientation and gender 

identity
123. Raise the legal age of marriage for women and men to 18 years
124. Follow the recommendations of the 2014 OSCE election observation missions’s final report
127. Intensify efforts to prevent overcrowding in prisons
129. Reduce the length of the initial pre-trial detention phase
130. Consider adopting a law on domestic violence and criminalizing different types of violence against women
131. Take additional measures to effectively combat violence against women and promote the participation of 

women in political life and their insertion in the professional life
133. Promote public policies to prevent violence against women and girls, including domestic violence and sexual 

violence
135. Establish a law to criminalise all forms of violence against women



8520 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 108. szám 

137. Define rape criminally based on the lack of voluntary consent in addition to reinforcing and making more 
accessible to victims the health care services

138. Criminalize different types of violence against women, to amend the Criminal Code to ensure that rape is 
defined according to the CEDAW recommendations

140. Abandon the practice of corporal punishment of children and encourage non-violent forms of discipline
152. Continue to pursue implementation of the UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary and 

repeal all provisions of national law that restrict the Constitutional Court’s jurisdiction
153. Take necessary measures for strengthening its specialized juvenile justice system in compliance with the 

Convention on the Rights of the Child
155. Remedy the shortcomings in the media law as expressed by the Venice Commission
157. Take concrete steps to promote pluralism of the media and their independent work, including the exercise of 

their watchdog function
158. Take the necessary measures to promote media pluralism and fight threats against freedom of the press and 

freedom of expression
159. Take appropriate measures to further relax restrictions on the freedom of the media
160. Amend the media law in line with previous recommendations to ensure that all media laws are in line with 

the right to freedom of opinion and expression
162. Take measures allowing the exercise of the lawful activities of human rights defenders, in a favourable legal 

and administrative environment
163. Implement recommendations made by UN Special Rapporteur on Freedom of Peaceful Assembly and 

Association regarding governmental oversight and regulations of NGOs
169. Maintain its commitment to the realization of the right to work for all including through technical and 

vocational training for young people
170. Provide greater support for poor families and children and reduce social inequality
171. Take further steps to ensure better labour market access and access to basic social and health services for 

marginalized women, including women with disabilities, Roma women and migrant women
172. Continue to enhance access to sexual and reproductive health services for women, in particular women with 

disabilities, women with low income, women with HIV/AIDS, and women living in the rural areas
173. Effectively implement ongoing national policy to guarantee quality education for minority
174. Ensure that the standards of education in national minorities’ languages as well as teaching of minorities 

languages are the same as the general standards of education in the country
179. Review all relevant legislations, including the State’s new Fundamental Law to ensure that all persons with 

disabilities have a right to vote, and that they can participate in political and public life on an equal basis with 
others

180. Review legislations to ensure that all persons with disabilities have a  right to vote, and that they can 
participate in political and public life

184. Take all steps necessary to ensure that the right to seek asylum is guaranteed for asylum seekers coming to 
Hungary and that the principle of non-refoulement is respected

186. Ensure that migrant and asylum-seeking women receive adequate assistance
188. Advance in measures of assistance and promotion of the rights of migrants, refugees and asylum seekers, in 

compliance with current international standards
189. Reform its legislation to ensure full respect of the principle of non-refoulement
190. Ensure that its legal framework and actions concerning asylum seekers, refugees, and migrants comply with 

Hungary’s international human rights obligations, including with regard to procedural safeguards. 
This includes repealing those amendments to Hungary’s Asylum Law, Law on Criminal Procedure and 
Criminal Code that are inconsistent with its international human rights obligations

191. Seek alternatives to detaining asylum seekers and migrants, particularly children. Take immediate and 
effective measures to ensure that conditions of detention are fully consistent with UN Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners

192. Develop actions that improve the living conditions of asylum seekers and prevent discrimination on the 
grounds of nationality or country of origin

193. Continue to improve the living conditions of migrants, refugees and asylum seekers
194. Ensure the inclusion of a human rights approach in the measures to address the migrant situation, taking into 

particular account the situation of vulnerable population
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195. Apply a  dignified and human treatment that respects the universal principles of human rights for people 
in situation of human mobility, whether migrants or refugees, with special emphasis on strengthening and 
implementing policies to address trafficking of persons from a  holistic approach , particularly regarding 
women, children and other vulnerable groups, as well as to combat all forms of discrimination, with measures 
including complaint an denunciation mechanisms for victims that enable them to achieve reparations.

196. Ensure that all issues related to migration, asylum seeking and border management are addressed in 
accordance with respective obligations under applicable international law

197. Fully respect its obligations under international law by guaranteeing the right to seek asylum through an 
individual, effective process without discrimination

198. Improve the capacity to guarantee every person the possibility to request international protection in a legal 
way, and create conditions for the medical psychological treatment of asylum seekers, especially those who 
were victims of torture and violence

199. Fully implement international Conventions and standards for the protection of refugees and asylum seekers
201. Take immediate action to improve national asylum system, including by elaborating a national action plan, to 

avoid continuation of harsh conditions of detention and treatment of asylum seekers and refugees
202. Ensure the prompt and impartial investigation of any excessive use of force in policing the border operations, 

including by the military
203. Work together with the other European States to improve the conditions and treatment given to asylum 

seekers and refugees
204. Make every effort to pay due attention to the human rights of asylum seekers and to avoid using 

disproportionate force on migrants and refugees
205. Redouble efforts in order to guarantee the respect of the human rights of migrants, including persons under 

irregular situation
206. Implement with no exception the principle of non-refoulement in the context of asylum seeking procedures
208. Comply with the principle of non-refoulement
209. Take measures to work towards improving the living conditions for refugees and asylum seekers
210. Strengthen efforts in addressing issues of irregular migrants in the country in line with international human 

rights law obligations
211. Improve the living conditions of asylum seekers and step up efforts directed towards improving the 

treatment of asylum seekers and refugees
212. Take all the necessary steps to address the placing of asylum-seeking and migrant children in detention, 

including by repealing relevant legislation allowing for the detention of families accompanied by children
213. Review legislation on the rights of migrants and asylum seekers in accordance with Hungary’s obligations 

under international and European Law and to better apply existing internal rules, namely those related to the 
handling of unaccompanied children

214. Make efforts to ensure transparency and consideration for human rights, in particular those of women and 
children, in its treatment of migrants and refugees

215. Ensure that enforcement authorities comply with international human rights obligations in the treatment 
of migrants and asylum seekers, and expedite the judicial process to avoid prolonged detention of migrants 
and asylum seekers

216. Continue the efforts to improve the treatment of migrants and asylum seekers
217. Take steps to ensure that detention of asylum-seekers is used only in exceptional cases, the procedure for 

detention is transparent and comprehensible, and that detainees have access to effective legal remedy
218. Continue to fulfil its international human rights obligations regarding asylum seekers, refugees and migrants
219. Strengthen its efforts to improve the detention conditions of migrants and asylum seekers, including by 

refraining from excessive use of force, ill-treatment, and prolongation of detention periods; and also to adopt 
a comprehensive integration strategy for their early stage integration

 III. Elfogadásra nem javasolt ajánlások:
 7. Withdraw its reservation on pertinent articles of the ICERD, ICESCR, ICCPR and the Optional Protocol to the 

CRC on armed conflict
 9. Sign and ratify ICRMW
 10. Ratify the International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of 

their Families
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 11. Consider ratifying the ICRMW
 12. Ratify ICRMW, as previously recommended
 17. Ratify the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communication procedure
 18. Ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
 19. Ratify the OP-ICESCR
 24. Ensure that its policies, legislation, regulations and enforcement measures effectively serve to prevent 

and address the heightened risk of business involvement in abuses in conflict situations, which includes 
situations of foreign occupation

 79. Lift the measures in force that imply the discrimination and rejection of migrants and refugees, in particular 
those concerning to the use of force against them

125. Reinstate juvenile courts and raise the age of criminal responsibility to 14 years, for all crimes, in line with 
international standards

126. Amend the legislation on the protection of families in order to widen the definition of family
128. Take measures to address the persistence of preventive detention in police centres and the high risk of 

ill-treatment
141. Consider raising the age of criminal responsibility from 12 to 14 years, even for the most serious crimes
151. Implement reforms on judicial independence and rule of law recommended by the International Bar 

Association Human Rights Institute in 2015
156. Revise transparency laws to reinstate a  freedom of information parliamentary ombudsman, and ex ante 

reclaiming of labor costs for processing information requests, and limit public institutions’authority to refuse 
access to public data

187. Eliminate detention in penitentiary establishments of asylum seekers and refugees
200. Actively participate in the refugee resettlement / humanitarian admission process directly from Turkey to the 

EU, as this is actually the only way to save lives and crack down criminal networks of smugglers
207. Repeal the amendments to the Criminal Code that criminalizes “illegal entry” and introduces “transit zones” at 

the border and a list of “safe countries”
220. Revise the national list of safe countries in order to avoid the high number of unadmitted requests that have 

been pointed out by the Helsinki Committee of Hungary

A Kormány 1375/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
az európai uniós támogatások kifizetésének felgyorsításához szükséges, a közszféra szervezetek esetén 
alkalmazandó egyszerűsített költségigazolási rend előkészítéséről és bevezetéséről

A Kormány
 1. felhívja az  érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak az  irányításuk alatt álló, valamint a  tulajdonosi 

joggyakorlásuk alatt álló, 1.  melléklet szerinti kedvezményezettek esetén a  2014–2020 programozási időszakban 
az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.  rendelet 144.  § (2)  bekezdése szerinti egyszerűsített költségigazolási rend alkalmazásához szükséges, 
az  ellenőrzés funkcionális függetlenségét biztosító szabályzatok előkészítéséről, és ezen szabályzatok irányító 
hatóságok részére jóváhagyás céljából történő benyújtásáról;

Felelős: belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. október 15.

 2. felhívja az  érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak az  1.  pont szerint elkészített szabályzatok vizsgálatáról 
és megfelelőségük esetén azok – az  irányító hatóság általi – jóváhagyásáról és bevezetéséről, valamint az  így 
elfogadott szabályzatoknak a Miniszterelnökség részére történő megküldéséről.
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. november 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1375/2016. (VII. 21.) Korm. határozathoz

1. Országos Vízügyi Főigazgatóság

2. NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság

4. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

6. Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8. Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

11. Állami Egészségügyi Ellátó Központ

A Kormány 1376/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a T.E.S.I. 2020 – Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedésekről

A Kormány
 1. 

a) megtárgyalta és elfogadta a  részére bemutatott és a  kormányzati portálon közzétételre kerülő  
T.E.S.I. 2020 – Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések című stratégiát (a továbbiakban: 
Stratégia),

b) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, a  nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget 
vezető minisztert, hogy Magyarország 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési forrásainak tervezését 
a  Stratégiában foglalt célkitűzésekkel összhangban, az  éves költségvetés-tervezési paraméterek alapján 
rendelkezésre bocsátható keretek között és a bevonható sportágfejlesztési célú források figyelembevételével 
végezzék el.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1377/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány a  Magyarországon igénybe vehető sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, az  egyes sportágakban 
végzett sporttevékenységek és sportszakmai munka támogatása, a  sport szervezeti és irányítási rendszerének hatékonyabbá 
tétele, és a sport területén jelentkező stratégiai feladatok végrehajtásának egyszerűbb nyomon követése érdekében a Nemzeti 
Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztéséről az alábbiak szerint rendelkezik:
A Kormány
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és – a  Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati 

feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos bevonásával – a  miniszterelnök 
kabinetfőnökét, hogy végezzék el a  Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a  továbbiakban: NSR) működésének 
felülvizsgálatát, mérjék fel az  NSR-rel kapcsolatban felmerülő igazgatási és informatikai fejlesztési igényeket, 
amely alapján két fejlesztési ütem meghatározásával készítsék el az  NSR követelményspecifikációját és annak 
véleményezésébe vonják be a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, a  Magyar Olimpiai Bizottságot 
és a  Magyar Paralimpiai Bizottságot. Az  első fejlesztési ütem biztosítja az  általános nyilvántartási igények és 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, míg a  második ütem a  teljes sportigazgatás komplex igényeit 
megvalósító moduláris felépítésű információs rendszer fejlesztését foglalja magában azzal, hogy a nyilvántartásban 
kezelt adatok a  Központi Statisztikai Hivatal (a  továbbiakban: KSH) részére statisztikai célra egyedi azonosításra 
alkalmas módon, térítésmentesen átadhatók és a KSH által statisztikai célra felhasználhatók legyenek;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2016. november 30.

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és – a  Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok 
összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos és a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. mint megvalósító bevonásával – a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az 1. pont szerint elkészített 
követelményspecifikáció alapján hajtsák végre az NSR továbbfejlesztésének első ütemét és annak bevezetését;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2017. január 31.

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke és az  emberi erőforrások 
minisztere bevonásával – az  1. és 2.  pontban szereplő feladatok végrehajtásához szükséges 175,0 millió forint 
forrás rendelkezésre állása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról intézkedjen oly módon, hogy  
150,0 millió forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetben, valamint 25,0 millió forint a  Kvtv. 1.  melléklet  
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben biztosítandó;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 miniszterelnök kabinetfőnöke
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és – a  Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati 
feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos bevonásával – a  miniszterelnök 
kabinetfőnökét, hogy az  1.  pont szerint elkészített követelményspecifikáció alapján hajtsák végre az  NSR 
továbbfejlesztésének második ütemét és annak bevezetését biztosító fejlesztési projektet;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2017. július 30.

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy intézkedjen a  4.  pontban szereplő feladatok végrehajtásához 
szükséges kiemelt konstrukció nevesítéséről az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül  
1 milliárd forint keretösszeggel, az  Emberi Erőforrások Minisztériuma és a  Miniszterelnöki Kabinetiroda szakmai 
felelőssége mellett;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. szeptember 1.

 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert, valamint – a Digitális Jólét Programjával 
kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos 
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bevonásával – a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az NSR üzemeltetésével és szakmai fenntartásával kapcsolatos 
költségeket – az  NSR teljes körű üzembe helyezésének függvényében – a  2018. évtől kezdődően az  egyes 
költségvetési évek tervezése során vegyék figyelembe.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: első alkalommal a 2018. évre vonatkozó központi költségvetés tervezése során, majd 

folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1378/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonverseny, a 2016. évi Magyar Triatlon Szövetség 
kiemelt nemzetközi triatlonversenyei, a 2017. évi ITU Világkonferencia és a 2016. évi Tour de Hongrie 
nemzetközi országúti kerékpáros körverseny megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja a  2016.  évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonverseny, a  2016.  évi Közép-Európai Triatlon 

Körverseny, valamint a  2017.  évi ITU Világkonferencia, továbbá a  2016.  évi Tour de Hongrie nemzetközi országúti 
kerékpáros körverseny megrendezését, ennek érdekében

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
a  2016.  évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonverseny, a  2016.  évi Közép-Európai Triatlon Körverseny, 
valamint a  2017.  évi ITU Világkonferencia, továbbá a  2016.  évi Tour de Hongrie nemzetközi országúti kerékpáros 
körverseny megrendezéséhez szükséges forrásoknak a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 
2015.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. számú melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében 
történő biztosításáról 2016. évben az alábbiak szerint:
a) a 2016. évi IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonverseny megrendezéséhez szükséges költségek megfizetésére 

180,0 millió forint állami támogatás;
b) a 2016.  évi Magyar Triatlon Szövetség kiemelt nemzetközi triatlonversenyei megrendezéséhez szükséges 

költségek megfizetésére 100,0 millió forint állami támogatás;
c) a 2017.  évi ITU Világkonferencia Budapesten történő megrendezéséhez szükséges költségek megfizetésére 

20,0 millió forint állami támogatás;
d) a 2016.  évi Tour de Hongrie nemzetközi országúti kerékpáros körverseny megrendezéséhez szükséges 

költségek megfizetésére 50,0 millió forint állami támogatás;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. felkéri a  Magyar Triatlon Szövetséget és a  VUELTA Kft.-t, hogy – a  turizmussal kapcsolatos állami feladatok 
koordinálásáért felelős kormánybiztos bevonásával – biztosítsa a  2016.  évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi 
triatlonverseny, a  2016.  évi Közép-Európai Triatlon Körverseny, valamint a  2017.  évi ITU Világkonferencia, továbbá 
a  2016.  évi Tour de Hongrie nemzetközi országúti kerékpáros körverseny események lebonyolításában a  Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zrt. közreműködésének lehetőségét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1379/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás második ütemének 
előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a  Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek 

megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a  források biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. 
határozat 1.  pont b)  alpontjában meghatározottakra figyelemmel egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem egységes elhelyezését biztosítva, a  Ludovika Campus állami beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) 
második üteme keretében a Ludovika Campus területén kerüljön elhelyezésre
a) a hadtudományi és honvédtisztképző speciális bentlakásos képzési központ, amely a  következő funkciók 

elhelyezését, illetve ellátását biztosítja:
aa) a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar alap-, mester- és doktori képzése és oktatása,
ab) a Magyar Honvédség bentlakásos tiszti továbbképzési központja,
ac) a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj és az azt szolgáló speciális katonai igények,
ad) a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár ac) ponthoz kapcsolódó 

feladatellátása;
b) a katasztrófavédelmi speciális képzési központ, amely a  következő funkciók elhelyezését, illetve ellátását 

biztosítja:
ba) katasztrófavédelmi szak és szakirányok tantárgyainak általános oktatása alap-, mester- és doktori 

képzés keretében,
bb) szakma-specifikus gyakorlati foglalkozások megtartása, különösen a  katasztrófavédelmi gyakorló 

őrs, valamint speciális képzést szimuláló oktatóhelyek, továbbá
bc) igényjogosult hallgatók kollégiumi elhelyezése;

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti célok érdekében az  egyéb felszabaduló ingatlanok kapacitásainak 
figyelembevételével gondoskodni kell a hadtudományi és honvédtisztképző speciális bentlakásos képzési központ, 
valamint a  katasztrófavédelmi speciális képzési központ megvalósításáról a  Beruházás második üteme keretében 
a következő funkciók biztosításával:
a) a hadtudományi és honvédtisztképző speciális bentlakásos képzési központ:

aa) 700 fős kollégium,
ab) 66 speciális terem,
ac) 52 tanterem,
ad) 454 fő irodai elhelyezése (oktatók-kutatók, Ludovika Zászlóalj, funkcionális),
ae) 500 ezer kötetes könyvtár,
af ) speciális és egyéb termek (minősített, katonai, egészségügyi, nemzetbiztonsági),
ag) alakulótér;

b) a katasztrófavédelmi speciális képzési központ:
ba) 220 fős kollégium,
bb) gyakorló őrs és speciális tantermek,
bc) 60 fő irodai elhelyezése,
bd) speciális és egyéb termek;

 3. felhívja az  egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy az  1. és a  2.  pontban foglaltak 
alapján nyújtson be előterjesztést a  Kormány részére a  hadtudományi és honvédtisztképző speciális bentlakásos 
képzési központnak, valamint a  katasztrófavédelmi speciális képzési központnak a  Beruházás második ütemében 
történő megvalósítását szolgáló beruházás részletes programjáról, ütemezéséről és forrásigényéről;

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

 4. a Beruházás második ütemének részét képező 1. és 2. pont szerint programelemek megvalósítása érdekében
a) egyetért azzal, hogy szükséges biztosítani a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezéséhez 

a Ludovika Campus területe vonatkozásában az egységes tulajdoni jogállást, vagyonkezelést és használatot 
biztosító feltételeket a 2. pont szerinti területigény figyelembevételével;

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon 
a  Beruházás helyszínéül szolgáló valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában az  egységes tulajdoni és 
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használói jogviszonyok, valamint a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes vagyonkezelői jogállása 
biztosításához szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1380/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a bogotái nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Bogotá székhellyel 2017. május 31-ével a magyar nagykövetség (a továbbiakban: külképviselet) 

újranyíljon a Kolumbiai Köztársaságban, és a külképviselet konzuli kerülete a Kolumbiai Köztársaság egész területére 
terjedjen ki;

 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert a  külképviselet újranyitásához szükséges diplomáciai lépések 
megtételére, az  érintett ország külügyminisztériumának tájékoztatására, továbbá megbízza a  külképviselet 
újranyitásával összefüggő feladatok végrehajtásával;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  azonnal

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  külképviselet újranyitásával és működésével kapcsolatos 
kiadások fedezetét 2017. évben a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetéséből biztosítsa;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  felmerülés ütemében

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, valamint a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  külképviselet 
működtetésével kapcsolatos kiadások 2018. évtől a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetésében beépülő 
jelleggel kerüljenek biztosításra 182,5 millió forint összegben;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter, külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  éves költségvetések tervezésekor

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a külképviselet műholdas 
adatkommunikációjának kiépítésével kapcsolatos kiadások 2018. évben a  Külgazdasági és Külügyminisztérium 
költségvetésében 203,8 millió forint összegben egyszeri jelleggel kerüljenek biztosításra;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter, külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  éves költségvetések tervezésekor

 6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert a  külképviselet újranyitásához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez 
szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt 
beszerzési tilalom alól.

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1381/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a limai nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Lima székhellyel 2017. május 31-ével a magyar nagykövetség (a továbbiakban: külképviselet) 

újranyíljon a  Perui Köztársaságban, és a  külképviselet konzuli kerülete a  Perui Köztársaság egész területére 
terjedjen ki;

 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert a  külképviselet újranyitásához szükséges diplomáciai lépések 
megtételére, az  érintett ország külügyminisztériumának tájékoztatására, továbbá megbízza a  külképviselet 
újranyitásával összefüggő feladatok végrehajtásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  külképviselet újranyitásával és működésével kapcsolatos 
kiadások fedezetét 2017. évben a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetéséből biztosítsa;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: felmerülés ütemében

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, valamint a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  külképviselet 
működtetésével kapcsolatos kiadások 2018. évtől a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetésében beépülő 
jelleggel kerüljenek biztosításra 156,4 millió forint összegben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: éves költségvetések tervezésekor

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a külképviselet műholdas 
adatkommunikációjának kiépítésével kapcsolatos kiadások 2018. évben a  Külgazdasági és Külügyminisztérium 
költségvetésében 203,8 millió forint összegben egyszeri jelleggel kerüljenek biztosításra;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: éves költségvetések tervezésekor

 6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert a  külképviselet újranyitásához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez 
szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt 
beszerzési tilalom alól.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1382/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a fővárosi Palotanegyed kulturális célú fejlesztésének előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Nemzeti Múzeum (a  továbbiakban: Múzeum) környezetét képező épületek, terek 

(a  továbbiakban: Palotanegyed) fejlesztésével és kulturális célú hasznosításának bővítésével, erre figyelemmel 
– a  Palotanegyed összehangolt és ütemezett városrendezési, építészeti és kulturális fejlesztésének előkészítése 
érdekében –;

 2. egyetért a  Károlyi-palota (Budapest, Pollack Mihály tér 10., hrsz. 36582/0/A/1 albetét), az  Esterházy-palota 
(Budapest, Pollack Mihály tér 4–6., hrsz. 36582/0/C/1 albetét) és a  Stúdiópalota (Budapest, Bródy Sándor  u. 
5–7., hrsz.  36582/0/D/1, 36582/0/D/3, 36582/0/D/4 albetétek) hasznosításával és felhívja az  emberi 
erőforrások miniszterét, hogy a  Múzeum főigazgatójának együttműködésével, a  nemzeti fejlesztési miniszter, 
a nemzetgazdasági miniszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a turizmussal kapcsolatos állami feladatok 
koordinálásáért felelős kormánybiztos bevonásával készítse el – a  szükséges forrásigények meghatározásával – 
az Új Nemzeti Múzeum koncepcióját, és azt terjessze a Kormány elé;
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Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2016. szeptember 30.
 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsenek előterjesztést 

a  Magyar Rádió Központi épületének (Budapest, Pollack Mihály tér 8., hrsz. 36582/0/B/1 albetét), valamint 
Üzemépületének (Budapest, Bródy Sándor utca 5–7., hrsz. 36582/0/D/2 albetét) lebontásához szükséges 
intézkedésekről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. szeptember 30.
 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  nemzeti fejlesztési miniszterrel és a  Múzeum főigazgatójával 

együttműködésben – készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Múzeum kertjének rekonstrukciójára irányuló 
ötletpályázat eredményéről és a  bővítés lehetőségéről, valamint – a  2.  pont szerinti koncepcióban foglaltakat 
figyelembe véve – intézkedjen a Múzeum kertjének történeti rekonstrukciójáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az ötletpályázat eredményeinek bemutatására 2016. szeptember 30. 
a Múzeum kertjének rekonstrukciójára 2017. december 31.

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének, a Múzeum főigazgatójának, és 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a bevonásával –, készítsen előterjesztést 
a Kormány számára a Múzeum parkolási szükségleteinek kielégítését közép- és hosszú távon rendező intézkedési 
tervről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1383/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról történő 
átcsoportosításról

A Kormány a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának terhére 2500,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási 
ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont 
szakellátás jogcím előirányzatának javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1383/2016. (VII. 21.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

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

hatása
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3

1
284889 21 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék -2 500,0

LXXII. Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

3
1

263901 18 Összevont szakellátás 2 500,0

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L E K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

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

hatása

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 2500,0 2 500,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

millió forintban, egy tizedessel

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

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

2 példány

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
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A Kormány 1384/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
4.  melléklet 2.  pontja alapján a  migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához 
jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
21.  A  tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím 10 714,4 millió forint összeggel történő 
túllépését.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1385/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 
megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata részére többlettámogatás biztosításáról

A Kormány
 1. támogatja a  jeruzsálemi Szent Sír Templomban található Jézus-síremlék felújítását ezzel is elősegítve 

a Magyarország és a szentföldi keresztények közötti kapcsolatok erősítését;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 

gondoskodjon a  2016. évi központi költségvetés terhére 31,5 millió forint forrás biztosításáról, a  Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 
alcím, 1. Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1386/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2016. májusi második ütemű előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
foglaltakra, a következő határozatot hozza:

A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2016. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkormányzat az  1.  melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha 

ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint 

amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1386/2016. (VII. 21.) Korm. határozathoz

2016. 2017. 2018. 2019-től összesen

1.
BALOGUNYOM KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 20 000 000 1 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések 20 000 000 20 000 000 Igen 20 000 000 0 0 0

2.
BUDAÖRS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 21 2 830 000 000 2 830 000 000 0 0 0

1
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 400 000 000 400 000 000 Igen

2
4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, 
fejlesztése, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 50 000 000 50 000 000 Igen

3 2.5. Iskolai tornaterem és kapcsolódó vizesblokk építése 350 000 000 350 000 000 Igen

4
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 325 000 000 325 000 000 Igen

5
4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 210 000 000 210 000 000 Igen

6 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 500 000 000 500 000 000 Igen

7 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 300 000 000 300 000 000 Igen

8 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 250 000 000 250 000 000 Igen

9 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 185 000 000 185 000 000 Igen

10 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 150 000 000 150 000 000 Igen

11
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 25 000 000 25 000 000 Igen

12
3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 10 000 000 10 000 000 Igen

13 2.2. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése 67 000 000 67 000 000 Igen

14
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 8 000 000 8 000 000 Igen

3. BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 4 3 000 000 1 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások 3 000 000 3 000 000 Igen 3 000 000 0 0 0

4. HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 7 369 472 000 1 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások 369 472 000 369 472 000 Igen 369 472 000 0 0 0

5.1.
KISKŐRÖS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 7 20 000 000 1

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati 
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 20 000 000 20 000 000 Igen 10 000 000 10 000 000 0 0

5.2.
KISKŐRÖS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF fejlesztés Hitel 7 60 000 000 2

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati 
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 60 000 000 60 000 000 Igen 40 000 000 20 000 000 0 0

5.3.
KISKŐRÖS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 3 HUF fejlesztés Hitel 11 200 000 000 3

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 200 000 000 200 000 000 Igen 50 000 000 100 000 000 50 000 000 0

5.4.
KISKŐRÖS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 4 HUF fejlesztés Hitel 11 300 000 000 4

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati 
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 300 000 000 300 000 000 Igen 150 000 000 50 000 000 100 000 000 0

6.
KÓPHÁZA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 10 16 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 16 000 000 0 Nem 0 0 0 0

7.
KUNSZENTMIKLÓS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés

Kezesség-, illetve 
garanciavállalás 6 115 000 000 1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 115 000 000 115 000 000 Igen 0 0 0 0

8.
NAGYFÜGED KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 2 8 000 000 1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 8 000 000 8 000 000 Igen 8 000 000 0 0 0

9.
NAGYMAROS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 6 50 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 50 000 000 50 000 000 Igen 50 000 000 0 0 0

10.
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 400 000 000 400 000 000 0 0 0

1

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés, 
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 10 800 000 10 800 000 Igen

2
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 20 250 000 20 250 000 Igen

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint 
(Ft)

Jóváhagyott ügylet adatai

Ü
gy

le
t s
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sz

ám
a
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Ügylet célja 

Ü
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Értéke (Ft) 
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m
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Fejlesztés célja
Fejlesztési célhoz az 

ügylet mekkora értékkel 
járul hozzá

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)

S
or

sz
ám

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték
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3
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 28 350 000 28 350 000 Igen

4
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 13 500 000 13 500 000 Igen

5
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 15 300 000 15 300 000 Igen

6

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely 
kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer 
korszerűsítése 91 902 000 91 902 000 Igen

7

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely 
kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer 
korszerűsítése 46 800 000 46 800 000 Igen

8 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások 4 050 000 4 050 000 Igen

9

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati 
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 115 985 000 115 985 000 Igen

10
3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 40 913 000 40 913 000 Igen

11

3.3. Szociális nappali ellátást biztosító intézmény létrehozását, fejlesztését, 
felújítását szolgáló beruházások, valamint , a fűtés- és világítási rendszer 
korszerűsítése 9 000 000 9 000 000 Igen

12

3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos 
ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti 
intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a 
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 3 150 000 3 150 000 Igen

11.
OROSZLÁNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 5 200 000 000 1 7.7. Város- és település-rehabilitáció 200 000 000 200 000 000 Igen 200 000 000 0 0 0

12. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 100 000 000 1
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 100 000 000 100 000 000 Igen 100 000 000 0 0 0

13.
RAKAMAZ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 60 000 000 1 7.9. Települési turisztikai fejlesztés 60 000 000 60 000 000 Igen 60 000 000 0 0 0

14.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF

szerződés-
módosítás – 
növekvő 
ügyletérték 
mellett Hitel 19 167 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 167 000 000 167 000 000 Igen 167 000 000 0 0 0

15.
VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 5 218 000 000 1

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer korszerűsítése 218 000 000 218 000 000 Igen 200 000 000 6 000 000 4 800 000 7 200 000
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A Kormány 1387/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról

A Kormány az Országos Széchényi Könyvtár korszerű működési feltételeinek biztosítása érdekében
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, a  Miniszterelnökséget vezető 

miniszter és a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával készítse el a  Budavári Palota F. épülete nemzeti könyvtári 
funkciójának megújítását megalapozó tervezési programot, amely együttesen tartalmazza az  épület műszaki 
állapotához, a  nemzeti könyvtár hatékony működtetéséhez, valamint az  épület műemléki védettségéhez 
kapcsolódó elemeket;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. szeptember 15.
 2. egyetért azzal, hogy a  Budavári Palota F. épület belső tereinek műemléki rekonstrukciója keretében, 

a  könyvtárszakmai funkciók alapján, az  eredeti tervek felhasználásával sor kerül a  díszlépcsőház helyreállítására, 
a Mátyás-terem rekonstrukciójára, a nyugati oldal teljes teremsorának megújítására, a keleti oldalon a díszteremnek 
és a hozzá kapcsolódó terasz historizáló állapot szerinti megújítására és a toronyraktárak visszabontására;

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával az  épület 
rekonstrukciójával kapcsolatban tervpályázat kiírásáról gondoskodjon;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. szeptember 15.
 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere és a  nemzetgazdasági 

miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  2.  pontban meghatározott rekonstrukció 
tervezési programjáról, ütemtervéről és költségigényéről, a 3. pontban meghatározott tervpályázat eredményeinek 
figyelembevételével;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a tervpályázat eredményhirdetését követően azonnal
 5. egyetért a  Makovecz Imre Bástyája projekt megvalósításához szükséges, jelenleg az  Isteni Megváltóról Nevezett 

Nővérek Kongregációja Magyar Tartomány tulajdonában álló Piliscsaba, belterület 1602/4. hrsz., és a  Piliscsaba, 
külterület 080/13. hrsz alatti, valamint magánszemély tulajdonában álló Piliscsaba, belterület a  1602/4/A. hrsz. 
alatti, természetben a 2081 Piliscsaba, Fő út 2/A. szám alatt található ingatlanok állam által történő megszerzésének 
szándékával;

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján gondoskodjon a  Piliscsaba, belterület 1602/4. hrsz. alatti és a  Piliscsaba, belterület 
1602/4/A.  hrsz. alatti ingatlanok legfeljebb a  független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi 
értéken történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 7. felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy a  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gondoskodjon a  Piliscsaba, 
külterület 080/13 hrsz. alatti ingatlan állam tulajdonába kerülése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

 8. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere és a  Miniszterelnökséget vezető 
miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a  Kormány számára az  Országos Széchényi Könyvtár archivális és 
átmeneti raktárának megvalósítására irányuló tervekről és a költségtervről.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 108. szám 8535

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1388/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a Szomor Biogazdaság mintagazdaságként való kijelöléséről

A Kormány
 1. a „Földet a Gazdáknak!” Programhoz kapcsolódóan, a magyar mezőgazdaság teljesítményének növelése érdekében 

indokoltnak tartja a  rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása, a  magas hozzáadott értékű termékek 
előállítása, valamint a  természetvédelmi célkitűzéseket megvalósító tájgazdálkodás és az  őshonos magyar 
állatfajták genetikai értékének minél magasabb szintű megőrzése, használata területén példamutató gazdaságok 
mintagazdaságként történő kijelölését;

 2. a  mintagazdaságokra irányadó szakmai kritériumrendszernek való megfelelése, valamint az  őshonos magyar 
állatfajták tenyésztése és a környezetkímélő tájgazdálkodás területén végzett kiemelkedő, országosan egyedülálló 
tevékenysége alapján a Szomor Biogazdaságot alkotó alábbi vállalkozásokat jelöli ki mintagazdaságként:
a) Szomor Dezső egyéni vállalkozó (adószám: 73319304-2-33, székhely: 2345 Apaj, Géptelep 42. hrsz),
b) Kiskunsági Természetvédelmi Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (adószám: 22707028-2-13, 

székhely: 2345 Apaj, Géptelep 42. hrsz),
c) Szomor-Apaj Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 14816413-2-13, székhely: 2345 Apaj, Géptelep 

42. hrsz),
d) Szomor-Bösztör Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 25375477-2-13, székhely: 2345 Apaj, Fő tér 42.),
e) Miklay Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 24388548-2-03, székhely: 6090 

Kunszentmiklós, Rákóczi Ferenc út 30.).

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1389/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a Fényeslitke–Komoró intermodális közforgalmú ipari-logisztikai területen tervezett beruházás kapcsán 
szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Fényeslitke–Komoró intermodális közforgalmú ipari-logisztikai területen tervezett szeszipari 

beruházás megvalósítása érdekében a befektetéshez szükséges iparterület értékesítésre kerüljön;
 2. az 1.  pont szerinti cél megvalósulása érdekében felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  MFB 

Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MFB Zrt.) útján, a  Regionális 
Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: RFH Zrt.) bevonásával gondoskodjon
a) a beruházás megvalósításához szükséges, az RFH Zrt. tulajdonában lévő területre (a továbbiakban: Célterület) 

vonatkozó értékbecslés elkészítéséről,
b) a Célterület kapcsán szükséges telekalakítási eljárás lefolytatásáról,
c) a Célterület legfeljebb nettó 15 millió Ft/ha ellenértékkel történő értékesítéséről;
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  azonnal
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 3. egyetért azzal, hogy a  Célterület széles és normál nyomtávú vasúti összeköttetése és rakodási feltételeinek 
kialakítása (a továbbiakban: Vasútipari beruházás) állami beruházás keretében valósuljon meg;

 4. a 3. pont szerinti cél végrehajtása érdekében
a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az MFB Zrt. bevonásával gondoskodjon

aa) a  Vasútipari beruházás megvalósításához szükséges, az  RFH Zrt. tulajdonában lévő területre 
(a továbbiakban: Vasútipari célterület) vonatkozó értékbecslés elkészítéséről,

ab) a Vasútipari célterület kapcsán szükséges telekalakítási eljárás lefolytatásáról;
ac) a Vasútipari célterület állam részére értékesítés céljából történő felajánlásáról;
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  azonnal

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon
ba) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján a Vasútipari célterület állam 

részére történő, legfeljebb nettó 15 millió Ft/ha ellenértéken történő megvásárlásáról,
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  az RFH Zrt. felajánlását és forrás rendelkezésre állását követően azonnal
bb) az  MNV Zrt. útján és a  NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: NIPÜF Zrt.) bevonásával a Vasútipari célterület NIPÜF Zrt. részére 
történő vagyonkezelésbe adásáról,

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  a Vasútipari célterület állami tulajdonba kerülését követően azonnal
bc) az MNV Zrt. útján, a NIPÜF Zrt. és a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. bevonásával a Vasútipari beruházás 

megvalósításához szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  a b) pont bb) alpontja szerinti vagyonkezelési szerződés megkötését követően azonnal

c) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  b)  pont ba)  alpontjában szereplő 
ingatlanvásárláshoz legfeljebb nettó 15 millió Ft/ha erejéig, a  b)  pont bc)  alpontjában szereplő Vasútipari 
beruházáshoz legfeljebb 400 millió Ft erejéig a  szükséges többletforrás biztosításáról a  Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezetben;
Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  az RFH Zrt. felajánlását követően azonnal

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy lássa el a beruházás megvalósításával kapcsolatos kormányzati 
koordinációs feladatokat.
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért

a) a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja budai Szent Imre plébániatemplomának (hrsz. 4940/3) 
rekonstrukciójával;

b) a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja székesfehérvári Nepomuki Szent János plébániatemplomának (hrsz. 268) 
belső felújításával;

c) a Csornai Premontrei Prépostság türjei épületegyüttesének (hrsz. 1 és 6/2) felújításával és turisztikai célú 
fejlesztésével;

d) a Csornai Premontrei Prépostság csornai apátsági központjának (hrsz. 1430/1) turisztikai célú fejlesztésével;
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e) a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya oktatási, kulturális és szabadidős komplex fejlesztésével 
Miskolc Megyei Jogú Városban a Közös-Tér Központ megvalósításával;

f ) a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelsége győri templomának és rendházának (hrsz. 6900 és 6899) 
örökségi rehabilitációjával és közösségi-kulturális funkcióbővítésével;

g) a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány közép-magyarországi fejlesztéseinek támogatásával;
h) a Magyar Pálos Rend – a „Pálos” termékcsalád fejlesztésével;
i) a Szent István királyról nevezett Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány temploma és rendháza (1134 

Budapest, XIII. kerület, Huba utca 12., hrsz. 27868) felújításának, valamint a  tiszteletreméltó Marton Marcell 
Emlékhely kialakításának támogatásával;

j) a Sarutlan Kármelita Nővérek magyarszéki kolostorának (7396 Magyarszék, Kármelita kolostor 1.) bővítésével;
k) az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Domonkos Nővérek Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

felújításával és bővítésével Kőszeg városában;
l) a Piarista Rend Magyar Tartománya Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola átfogó 

fejlesztésével Mosonmagyaróvárott;
m) a Premontrei Rend Szent Norbert Gimnáziumának bővítésével Szombathely Megyei Jogú Városban;
n) a Premontrei Rend Gödöllői Perjelség mint vagyonkezelő számára a Zsámbék 856, 831 és 804 helyrajzi számú 

ingatlanok oktatási, kulturális és sport célú további fejlesztésével;
 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, a  nemzetgazdasági 

miniszter, valamint a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg a  2014–2020-as programozási 
időszak európai uniós forrásainak lehetséges bevonását az  1.  pont b)–d), h), j)–m)  alpontjaiban foglalt célok 
megvalósításához;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a kapcsolódó európai uniós pályázatok elbírálását követően azonnal
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere és a  Miniszterelnökséget vezető 

miniszter bevonásával – gondoskodjon
a) a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja részére, az  1.  pont a)  alpontban foglalt cél megvalósítása érdekében 

a 2016. évben legfeljebb 130 millió forint;
b) a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja részére, az  1.  pont b)  alpontban foglalt cél megvalósítása érdekében 

a 2018. évben legfeljebb 150 millió forint;
c) a Csornai Premontrei Prépostság részére, az  1.  pont c)  alpontban foglalt cél előkészítése érdekében 

a 2017. évben legfeljebb 170,0 millió forint;
d) a Csornai Premontrei Prépostság részére, az  1.  pont c)  alpontban foglalt cél megvalósítása érdekében 

2018–2020. évek között évente legfeljebb 500,0 millió forint;
e) a Csornai Premontrei Prépostság részére, az  1.  pont d)  alpontban foglalt cél megvalósítása érdekében 

2017. évben legfeljebb 500,0 millió forint;
f ) a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya részére, az 1. pont e) alpontban foglalt cél megvalósítása 

érdekében a 2016. évben legfeljebb 100,0 millió forint;
g) a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya részére, az 1. pont e) alpontban foglalt cél megvalósítása 

érdekében a 2017–2018. években évente legfeljebb 450,0 millió forint;
h) a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség részére, az 1. pont f ) alpontban foglalt cél megvalósítása 

érdekében 2017–2020. évek között évente legfeljebb 500,0 millió forint;
i) a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány részére, az 1. pont g) alpontban foglalt cél megvalósítása 

érdekében 2017–2018. évek között évente legfeljebb 950,0 millió forint;
j) a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány részére, az 1. pont g) alpontban foglalt cél megvalósítása 

érdekében 2019. évben legfeljebb 300,0 millió forint;
k) a Magyar Pálos Rend részére, az  1.  pont h)  alpontban foglalt cél megvalósítása érdekében 2017.  évben 

200,0 millió forint;
l) a Szent István királyról nevezett Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány részére, az 1. pont i) alpontban 

foglalt cél megvalósítása érdekében a  2016.  évben a  felújításra és a  kapcsolódó munkálatokra legfeljebb 
600,0 millió forint;
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m) a Szent István királyról nevezett Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány részére, az 1. pont i) alpontban 
foglalt cél megvalósítása érdekében a 2017. évben legfeljebb 600,0 millió forint, míg a 2018. évben legfeljebb 
241,45 millió forint;

n) a Sarutlan Kármelita Nővérek részére, az  1.  pont j)  alpontban foglalt cél megvalósítása érdekében 
a 2017. évben legfeljebb 150,0 millió forint;

o) az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Domonkos Nővérek részére, az  1.  pont k)  alpontban foglalt cél 
megvalósítása érdekében a 2017. évben legfeljebb 500,0 millió forint;

p) a Piarista Rend Magyar Tartománya részére, az  1.  pont l)  alpontban foglalt cél megvalósítása érdekében 
a 2017. évben legfeljebb 500,0 millió forint;

q) a Csornai Premontrei Prépostság részére, az  1.  pont m)  alpontban foglalt cél megvalósítása érdekében 
a 2017. évben legfeljebb 500,0 millió forint;

r) a Premontrei Rend Gödöllői Perjelség mint vagyonkezelő számára az  1.  pont n)  alpontban foglalt cél 
megvalósítása érdekében a 2016. évben legfeljebb 200,0 millió forint;

s) a  Premontrei Rend Gödöllői Perjelség mint vagyonkezelő számára az  1.  pont n)  alpontban foglalt cél 
megvalósítása érdekében a 2017. évben legfeljebb 1200,0 millió forint;

t) a  Premontrei Rend Gödöllői Perjelség mint vagyonkezelő számára az  1.  pont n)  alpontban foglalt cél 
megvalósítása érdekében a 2018. évben legfeljebb 100,0 millió forint

többletforrás rendelkezésre állásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2016. évben legkésőbb 2016. augusztus 31. 
a 2017. évben a 2. pontban foglaltak teljesülését követően, a felmerülés ütemében 
a 2018–2020. években a központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  épített örökség védett elemeivel érintett helyszíneken 
az értékvédelmi szempontokat a legmesszebbmenőkig érvényesítse;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 5. visszavonja a  Zsámbék 856, 831, 832 és 804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának az  állam javára történő 
megszerzéséről és az ingatlanok további hasznosításáról szóló 1225/2012. (VII. 3.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1391/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
Tiszabő és Tiszabura települések helyzetének rendezéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Tiszabő és Tiszabura településen

a) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (a továbbiakban: Szeretetszolgálat) irányításával történjenek meg a Biztos 
Kezdet Gyermekház, Tanoda létesítéséhez szükséges előkészületek, valamint egyetért a  Szeretetszolgálat 
által az  óvodai és iskolai nevelés-oktatás ellátásának, a  sportolási lehetőség biztosításának, továbbá 
a lakhatási feltételek javításának és a szociális program folytatásának támogatásával,

b) a piaci tevékenység beindítására alkalmas ingatlan kerüljön a  Szeretetszolgálat által megvásárlásra és 
átalakításra,

c) folytatódjon a „jelenlét típusú” egészségügyi program a Szeretetszolgálat részvételével,
d) az általános iskolák, óvoda feladatellátásra való tartós alkalmassá tétele, a  működéshez szükséges tárgyi 

feltételek és a  közösségi kríziskezeléssel kapcsolatos költségek biztosítása a  Szeretetszolgálat részvételével 
valósuljon meg;
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 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a belügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter, a földművelésügyi 
miniszter és a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával és együttműködésével Tiszabő és Tiszabura 
társadalmi felzárkózása és a problémák hosszú távú megoldása érdekében készítsen komplex intézkedési tervet;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter 
földművelésügyi miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. szeptember 30.
 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

elrendeli az 1. pont a) alpontjában rögzített célok megvalósítása érdekében legfeljebb 200,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
cím terhére, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 59. Társadalmi 
felzárkózást segítő programok alcím, 5. Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, 
szakkollégiumok jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pont c)  alpontjában rögzített célok megvalósítására a  Kvtv. 

1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére gondoskodjon legfeljebb 30,0 millió forint 
biztosításáról az állami feladat ellátásában közreműködő Szeretetszolgálat javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. július 31.

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – az  1.  pont b) és 
d)  alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében gondoskodjon legfeljebb 383,0 millió forint rendelkezésre 
bocsátásáról a 2. pontban meghatározott intézkedési terv elfogadását követően;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 6. felhívja a belügyminisztert, hogy az előző években megvalósított és a jelenleg folyamatban levő közfoglalkoztatási 

programok tapasztalatai alapján Tiszabő és Tiszabura településeken közfoglalkoztatási program indításának 
felajánlásával segítse elő, hogy a  települési önkormányzatokon kívül a  Szeretetszolgálat és más civil szervezetek, 
valamint bevett egyházak részt vehessenek közfoglalkoztatóként a közfoglalkoztatásban;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. december 31.

 7. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy Tiszabő és Tiszabura településeken gondoskodjon célzott 
munkaerő-piaci szolgáltatások és képzések megvalósításáról, valamint vizsgálja meg új munkahelyek kialakításának 
lehetőségét.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1391/2016. (VII. 21.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

018450 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -200,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
331195 5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

K5 Egyéb működési célú kiadások 132,0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 68,0

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

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

hatása

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
59 Társadalmi felzárkózást segítő programok

331195 5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 200,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 200,0 200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány
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A Kormány 1392/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány felsőoktatási tevékenységének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány felsőoktatási tevékenységének támogatásával;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  igazságügyi miniszterrel együttműködve, az  1.  pontban foglaltak 

megvalósítása érdekében 150 millió forint költségvetési támogatást biztosítson a  Magyar Protestáns Tanulmányi 
Alapítvány részére.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1393/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
az Európai Városok Tudáshálózata Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban való részvétel 
megszüntetéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Miniszterelnökség – a  Belügyminisztérium jogutódjaként – megszüntesse Magyarország 

tagságát az Európai Városok Tudáshálózata Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban (EUKN EGTC);
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. visszavonja az  Európai Városok Tudáshálózata Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban való részvételhez 
történő hozzájárulásról szóló 1263/2011. (VIII. 4.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány a  Modern Városok Program keretében 2016. május 31. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: 
Megállapodás) kötött Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a  város további 
fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint 
a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:
 1. A Kormány a  munkaerő mobilitásának elősegítése érdekében támogatja a  város és térsége közlekedési 

infrastruktúrájának további fejlesztését, amely keretében gondoskodni kell
a) első ütemben a Dunaújváros–Nagyvenyim–Mezőfalva–Sárbogárd közötti közúti összeköttetés;
b) második ütemben a Cece–Németkér–Paks közötti közúti összeköttetés
korszerűsítéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az előkészítésre: azonnal
 az a) alpont szerinti korszerűsítés megvalósításra: 2018. március 31.
 a b) alpont szerinti korszerűsítés megvalósítására: 2020. június 30.
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 2. A Kormány
a) Dunaújváros gazdasági versenyképességének erősítése keretében támogatja az Önkormányzat által tervezett 

áruforgalmi csomópont kialakítására vonatkozó koncepciót;
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter és a földművelésügyi miniszter 

bevonásával, az  Önkormányzattal együttműködve – vizsgálja meg az  a)  alpont szerinti áruforgalmi 
csomópont kialakításának feltételrendszerét és a  vizsgálat alapján tegyen javaslatot az  áruforgalmi 
csomópont kialakítását, valamint az ezzel összefüggő fejlesztések megvalósítását szolgáló intézkedésekre.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: a vizsgálatra: azonnal
 a javaslatok kidolgozására: 2016. szeptember 30.

 3. A Kormány az  elektromobilitás hazai elterjesztésének és az  ezzel összefüggő helyi innovatív kezdeményezések 
támogatása keretében
a) munkacsoportot alakít a  Dunaújvárosi Egyetem e-kutatóközpontja által kidolgozott e-mobilitásról szóló 

szakmai koncepció megvalósításának, valamint ezzel összefüggésben a helyi kutatási és képzési kapacitások 
fejlesztésének vizsgálatára az érintett miniszterek, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, 
az Önkormányzat és a Dunaújvárosi Egyetem bevonásával;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget  vezető  miniszter,  a  Nemzeti  Kutatási,  Fejlesztési  és  Innovációs  Hivatal  elnöke 

útján
 emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Önkormányzattal együttműködve tegyen javaslatot 
az  a)  alpont szerinti szakmai koncepcióval összhangban tervezett, e-mobilitásra épülő, új modern 
buszpályaudvar megvalósítására és az  ezzel összefüggő közlekedési csomópont kialakítására irányuló 
városfejlesztési projektek támogatására, az  európai uniós fejlesztési források bevonásának lehetőségére és 
a megvalósítás modelljére is kiterjedően.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. szeptember 30.

 4. A Kormány egyért a  városi autóbusz-állomány cseréjének szükségességével, amely érdekében felhívja 
a  nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg az  autóbusz-állomány környezetbarát, korszerű elektromos 
hajtású buszokkal történő lecserélésének lehetőségeit, továbbá a  vizsgálat alapján – a  nemzeti autóbuszgyártás 
cselekvési programjával összhangban – tegyen javaslatot az  autóbusz-állomány cseréjéhez és elektromos hajtású 
buszok beszerzéséhez szükséges intézkedésekre.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a nemzeti autóbuszgyártás cselekvési programjának végrehajtásához igazodva

 5. A Kormány támogatja a  városi víziközmű-hálózat fejlesztését, amely érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési 
minisztert és a belügyminisztert, hogy – az Önkormányzattal együttműködve – a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program keretében rendelkezésre álló fejlesztési források bevonásának lehetőségére kiterjedően tegyenek 
javaslatot a fejlesztések ütemezett megvalósításának támogatására.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2016. október 31.

 6. A Kormány Dunaújváros vonzerejének növelése és a város élhetőbbé tételének elősegítése érdekében
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  Önkormányzattal 

együttműködve tegyenek javaslatot – európai uniós fejlesztési források bevonásának lehetőségére is 
kiterjedve – a  vidámpark, illetve a  vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházások 
támogatására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. szeptember 30.
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b) felhívja a  földművelésügyi minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Önkormányzattal 
együttműködve tegyenek javaslatot – európai uniós fejlesztési források bevonásának lehetőségére 
is kiterjedve – a  Baracsi úti Arborétum további fejlesztésére és az  ahhoz kapcsolódó látogatóközpont 
kialakítására irányuló tervek megvalósításának támogatására;
Felelős: földművelésügyi miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. augusztus 31.

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  Önkormányzattal 
együttműködve tegyenek javaslatot a radari sporttelep fejlesztési programjának támogatására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. augusztus 31.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős 
kormánybiztost, hogy az  Önkormányzattal együttműködve tegyenek javaslatot – európai uniós fejlesztési 
források bevonásának lehetőségére is kiterjedve – a Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló projekt 
megvalósításának támogatására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos
Határidő: 2016. szeptember 30.

e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért 
felelős kormánybiztost és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg az  Önkormányzat által 
kidolgozott, az Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezésére, valamint a múzeum által jelenleg használt 
épület szállodai célra történő átalakítására és hasznosítására vonatkozó terveket, továbbá a  vizsgálat 
alapján tegyenek javaslatot a  funkcióváltást szolgáló tervek megvalósításával kapcsolatos intézkedésekre, 
a megvalósítás támogatására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. szeptember 30.

f ) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával vizsgálja 
meg az  egykori II. számú rendelőintézet épületének hasznosítására vonatkozó önkormányzati terveket 
és a  vizsgálat eredményéről, a  hasznosítás, illetve uniós fejlesztési források bevonásának lehetőségéről 
tájékoztassa a Kormányt;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. szeptember 30.

g) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  Önkormányzattal 
együttműködve dolgozzák ki az  új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának ingatlan-fejlesztési 
és beruházási koncepcióját, amely keretében kialakításra kerülhet egy új, korszerű sport- és szabadidős 
létesítmény a  használaton kívüli élményfürdő létesítményei bevonásával és korszerűsítésével, a  Fabó 
Éva Sportuszoda felújításával, a  két létesítmény összeköttetésével, valamint a  létesítmények környezete 
megújításával sport- és szabadidős célú funkciókkal.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. október 31.

 7. A Kormány
a) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  kormányzati tevékenység összehangolásáért 

való feladat- és hatáskörében – gondoskodjon a  Megállapodásban, illetve a  jelen kormányhatározatban 
meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

b) felhívja az  1–6.  pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy – szükség szerint az  Önkormányzattal 
egyeztetve – határozzák meg a Megállapodásban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges 2016. évi 



8544 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 108. szám 

és 2017. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen forrásigényekről a  Miniszterelnökséget vezető 
minisztert.
Felelős: az 1–6. pontban felelősként megjelölt miniszterek
Határidő: azonnal

 8. A Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 3.  pont a)  alpontjában 
a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszter” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1395/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásáról

A Kormány
 1. nagyra becsüli a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (a továbbiakban: Segélyszervezet) tevékenységét és egyetért 

a Segélyszervezet támogatásával;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  igazságügyi miniszterrel együttműködve, az  1.  pontban foglaltak 

megvalósítása érdekében 2016. évben 109 millió forint, 2017. évben 218 millió forint költségvetési támogatást 
biztosítson.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 igazságügyi miniszter
Határidő: 2016. év vonatkozásában: azonnal
 2017. év vonatkozásában: 2017. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1396/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az  1318/2014. (V. 22.) Korm. határozat 1.  pontjában foglaltak szerint, a  kazincbarcikai Don Bosco 

Sportközpont létrehozásának befejező munkálataihoz kapcsolódó 302,5 millió forint 2016.  évi előrehozott 
biztosításával, annak érdekében, hogy a Don Bosco Sportközpont a 2016/2017-es tanév kezdetére elkészüljön;

 2. tudomásul veszi, hogy a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény, XX.  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi támogatása, 
egyéb fejlesztési támogatások alcím, 19. Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése 
jogcímcsoporton biztosított 3230,0 millió forint forrásból – a  beruházás ütemét figyelembe véve – a  2016.  évben 
302,5 millió forint a 2017. évre átütemezhető;

 3. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli az  1.  pontban meghatározott beruházás befejezéséhez szükséges 302,5 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását a  2.  pontban megjelölt előirányzat terhére a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulás alcím, 9. Egyházi 
közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal
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 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzetgazdasági miniszter egyetértésével az  Áht. 33.  § 
(3) bekezdése alapján gondoskodjon a 3. pont szerint átrendezésre került forrásnak az 1. pontban meghatározott 
feladatra a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló törvényben megállapított előirányzat terhére 
történő 2. pont szerinti feladatazonos visszarendezéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. január 31-éig

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1396/2016. (VII. 21.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

343806 19 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -302,5

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 302,5

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

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

hatása

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

343806 19 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése -302,5
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 302,5

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 302,5 302,5
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány
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A Kormány 1397/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges 
útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges 

útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 
bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1398/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján – tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Grand Tokaj 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Grand Tokaj Zrt.) felügyelőbizottságának visszahívására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. augusztus 1.

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján gondoskodjon a Grand Tokaj Zrt. felügyelőbizottsága 
ügydöntő jellegének megszüntetése érdekében a  vállalatirányítási struktúra átalakításáról, a  létesítő okirat 
megfelelő módosításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. augusztus 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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.
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	Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

	A Kormány 1395/2016. (VII. 21.) Korm. határozata
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	a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
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