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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 27/2016. (IX. 14.) MvM rendelete
a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2)  bekezdés 6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 10.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az  építőipari rezsióradíj 2016. évre meghatározott, 
általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2550 forint/óra.

2. §  A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

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

4. §  Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértékéről szóló 40/2015. (IX. 14.) MvM rendelet.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 27/2016. (IX. 14.) MvM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B

1. Megnevezés

A vállalkozások 2015. évi 

tényadataiból egy munkaórára 

számított érték, Ft/óra

2.
Alapbér [havi 129 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum)  
és 174 munkaórával számolva]

742

3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 110

4.
Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 27%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

230
13

5. Szállásköltség 9

6. Csoportos személyszállítás 145

7. Védőruha, védőfelszerelés 15

8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 52

9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 70

10. Munkavédelmi költség 18

11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 468

12. Rezsianyag, munkahelyi energia költség 42

13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 7

14. Szerszámhasználat 16

15. Értékcsökkenési leírás 60

16. Nyomtatvány, írószer 3
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17. Postaköltség 2

18. Telefonköltség 2

19. Bankköltség 9

20. Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem 2

21. Kötelező adók, járulékok:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%

80
1

22. Biztosítások 5

23. 1–22. Összesen 2101

24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 87,55%

25. Improduktív órák költsége
(23. sor × 1,00 – 0,8755 = 0,1245) 

262

26. Veszteségidő aránya 6,50%

27. Veszteségidő költsége
(23. sor × 0,065) 

137

28. Elvárt eredmény 2,00%

29. Elvárt eredmény értéke
(23+25+27. sor összesen × 0,02)

50

30. Mindösszesen (23+25+27+29. sor) 2550

A földművelésügyi miniszter 59/2016. (IX. 14.) FM rendelete
a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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:

I. FEJEZET 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet] 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

 2. elsődleges mezőgazdasági termelés: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 
I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi 
tulajdonságát megváltoztató tevékenységet;

 3. elszámolható költség: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti költség;
 4. kis- és középvállalkozás: a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 

a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 
(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;

 5. közösségi agrármarketing tevékenység: marketing eszközökkel végzett, az  élelmiszereknek és 
szolgáltatásoknak az  alapanyag-termelőtől a  végső fogyasztóig történő eljuttatására irányuló nonprofit-
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tevékenység, amelyet a  mezőgazdasági és élelmiszeripari gazdasági ágazat szereplői az  általuk előállított 
termékek promóciója érdekében, együttműködve végeznek;

 6. lebonyolító szerv: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.;
 7. mezőgazdasági ágazat: a  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és 

forgalmazásával foglalkozó vállalkozások összessége;
 8. mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék;
 9. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10e. pontja szerinti tevékenység;
10. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10f. pontja szerinti tevékenység;
11. minőségrendszerek: az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai 

uniós iránymutatások, 2014–2020 (2014/C 204/01) (a  továbbiakban: agrár- és erdészeti iránymutatás) 
(282) bekezdésében hivatkozott minőségrendszerek;

12. nagyvállalkozás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklete szerinti feltételeknek meg nem felelő 
vállalkozás;

13. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás;
14. támogatási intenzitás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti intenzitás.

II. FEJEZET 
AZ EGYES TÁMOGATÁSI CÉLTERÜLETEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

1. A támogatási célterületek meghatározása

2. §  E rendelet alapján a lebonyolító szerv – az általa végzett közösségi agrármarketing tevékenység során – támogatott 
szolgáltatás formájában, a  mezőgazdasági termékek előállítását, feldolgozását, illetve forgalmazását végző 
természetes személynek, jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek minősülő vállalkozás 
(a továbbiakban együtt: kedvezményezett) pedig pályázat útján az alábbi célterületekre vehet igénybe vissza nem 
térítendő támogatást:
a) mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtás:

aa) tudástranszfer és tájékoztatási tevékenység,
ab) tanácsadási szolgáltatás;

b) mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedés.

2. A pályázati felhívás

3. § (1) A  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény V. fejezetében foglaltaknak megfelelően az egyes 
célterületekhez kapcsolódó pályázati felhívásokat a lebonyolító szerv a honlapján teszi közzé.

 (2) A  pályázatokat a  lebonyolító szervhez kell benyújtani az  egyes célterületekhez kapcsolódó pályázati felhívásban 
megadott határidőben. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

 (3) A  benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a  támogatni kívánt célterület – 2.  § szerinti – megnevezését, 
a megvalósítás módjának leírását, a részletes költségkalkulációt, valamint az igényelt támogatás összegét.

 (4) A  támogatáshalmozódás ellenőrzése érdekében a  kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a  megjelölt 
cél megvalósítására a  tárgyévben milyen egyéb jogcímen és mekkora összegben részesült közösségi, központi 
költségvetési, illetve önkormányzati támogatásban.

 (5) A nagyvállalkozásnak minősülő kedvezményezettnek a pályázathoz mellékelnie kell a támogatás igénybevételével 
előálló és a  támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó elemzést is. Az  elemzésben foglaltak 
valóságtartalmát a lebonyolító szerv ellenőrzi.

3. A pályázat elbírálása, döntés

4. § (1) A  pályázatok értékelésére és rangsor felállítására a  pályázati felhívásban meghatározott szempontok szerint kerül 
sor. Az  értékelést és a  rangsor felállítását az  agrárpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: a  miniszter) által 
felkért, véleményezési jogosultsággal rendelkező, háromtagú szakértői testület (a továbbiakban: szakértői testület) 
végzi, amelynek működését a lebonyolító szerv biztosítja. A szakértői testület az ügyrendjét maga határozza meg.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 137. szám 68633

 (2) A pályázatokat a szakértői testület a benyújtási határidő utolsó napját követő tizenöt napon belül véleményezi és 
rangsorolja.

 (3) A  támogatással kapcsolatos döntést a  szakértői testület által felállított rangsor alapján a  lebonyolító szerv hozza 
meg.

 (4) A  támogatásra rendelkezésre álló forrás kimerülése esetén a  támogatási döntés az  igényeltnél kisebb összegű 
támogatás megítélésére is vonatkozhat.

 (5) A  támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tizenöt napon belül – a  lebonyolító szerv írásban értesíti 
a kedvezményezettet.

 (6) E rendelet alapján támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.

5. § (1) A  12.  § (4)  bekezdés b), c) és d)  pontjában foglaltak kivételével a  támogatás igénybevételére nem jogosult 
az  a  kedvezményezett, aki vagy amely a  pályázatát – a  kedvezményezett nevére és a  vállalkozás méretére, 
a  szolgáltatás vagy tevékenység leírására (beleértve annak helyszínét, kezdési és befejezési dátumát), 
a megvalósításhoz szükséges támogatási összegre és az elszámolható költségekre vonatkozó információval együtt – 
a  támogatott tevékenység, illetve szolgáltatás megkezdése előtt elmulasztotta írásban benyújtani a  lebonyolító 
szervhez.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl nem ítélhető meg támogatás
a) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő kedvezményezett részére,
b) azon kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához 

és működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódik,

e) olyan tevékenység vonatkozásában, amelyet az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.
 (3) Nem minősül exporttámogatásnak az  olyan támogatás, amellyel a  kereskedelmi vásárokon való részvétel 

költségeihez, illetve olyan tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeihez járulnak hozzá, amelyek 
valamely új vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükségesek.

 (4) A  kedvezményezett köteles a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés 
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

 (5) A támogatást nyújtó
a) az  elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében a  60 000 eurónak 

megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról,
b) a  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, 

az  erdészeti ágazatban működő vagy az  EUMSz 42.  cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató 
kedvezményezettek esetében az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról

az agrár- és erdészeti iránymutatás 3.7. pontja szerinti közzététel céljából adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló 
Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerinti adatszolgáltatást a  támogatást nyújtó a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A–18/D.  §-a 
szerint teljesíti.

 (7) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a támogatást nyújtó a támogatás odaítélését követő három hónapon belül 
teljesíti, amely tartalmazza
a) a kedvezményezett nevét, székhelyét, adószámát,
b) a  kedvezményezett az  agrár- és erdészeti iránymutatás 2.4.  pont (35)  bekezdés 13. és 14.  alpont szerinti 

típusát (kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat),
c) a  kedvezményezett főtevékenységét a  mindenkor hatályos TEÁOR nomenklatúra szerint, egyéni vállalkozó 

esetén ÖVTJ-kódok szerint,
d) a támogatás összegét,
e) a támogatástartalmat,
f ) a támogatás formáját,
g) a támogatás célját és
h) a támogatást nyújtó hatóság megnevezését.

 (8) A  támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.  §-a 
alkalmazandó.
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4. Támogatási szerződés

6. § (1) A  kedvezményezettel a  lebonyolító szerv – a  támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő harminc 
napon belül – támogatási szerződést köt, amelyben meghatározza a  támogatás igénybevételének részletes 
feltételeit.

 (2) A  pályázati felhívásban foglaltakat vagy annak a  támogatási döntés alapján elfogadott részét a  támogatási 
szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül kell a kedvezményezettnek teljesíteni.

5. A támogatás forrása

7. § (1) Az  e  rendeletben foglalt támogatás forrása a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi 
C. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/3/36 „Agrármarketing célelőirányzat” című 
előirányzata.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzaton rendelkezésre álló tárgyévi forrás
a) a 10–12. § szerinti támogatás finanszírozására,
b) a lebonyolító szerv által ellátott közösségi agrármarketing tevékenységre, valamint
c) a lebonyolító szerv működésére
használható fel.

 (3) Pénzügyi kötelezettségvállalás csak a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási keret mértékéig történhet.

6. A támogatási intenzitás

8. § (1) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek levonása 
előtt kell figyelembe venni. Ha a  támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a  támogatás összegének 
a támogatástartalmat kell tekinteni.

 (2) Az  általános forgalmi adó (a  továbbiakban: áfa) nem támogatható, kivéve, ha az  áfára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok értelmében az előzetesen felszámított áfa összegét a kedvezményezett nem helyezheti levonásba.

 (3) Azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban 
az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, 
ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (4) A  támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, 
államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (5) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása helyi, regionális, 
államháztartási vagy uniós forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (6) A mezőgazdasági ágazat részére nyújtott állami támogatások ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem 
halmozhatók az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 81.  cikk 
(2)  bekezdésében és 82.  cikkében említett kifizetésekkel, ha az  ilyen halmozódás eredményeként a  támogatási 
intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az agrár- és erdészeti iránymutatásban megállapított támogatási 
intenzitást vagy támogatási összeget.

 (7) Az azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező, 8–10. alcím szerinti támogatás az ugyanazon elszámolható 
költségek vonatkozásában nyújtott csekély összegű támogatással az  ezen alcímekre vonatkozó támogatási 
intenzitásig halmozható.
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III. FEJEZET 
AZ EGYES TÁMOGATÁSI CÉLTERÜLETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

7. A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatások 
igénybevételének közös szabályai

9. § (1) A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtásra vonatkozó támogatás
a) tudástranszfer és tájékoztatási tevékenység végzésére, illetve
b) tanácsadási szolgáltatás nyújtására
vehető igénybe.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatást a  mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő valamennyi kedvezményezett 
igénybe veheti.

 (3) A  technikai segítségnyújtást az  agrár- és erdészeti iránymutatás 2.4. pont (35)  bekezdés 22.  alpontja szerinti 
csoport vagy szervezet (a  továbbiakban: szervezet) is végezheti, amelynek során a  szervezeti tagság nem lehet 
feltétele a  szolgáltatáshoz való hozzáférésnek. A  tagsággal nem rendelkező személy által az  érintett szervezet 
adminisztrációs költségeinek fedezése céljából fizetett hozzájárulás kizárólag a  szolgáltatásnyújtás költségeire 
terjedhet ki.

8. A tudástranszfer és a tájékoztatási tevékenység végzésének támogatása

10. § (1) A tudástranszfer és a tájékoztatási tevékenység végzésének támogatása keretében
a) a  szakképzésre és szakmai készségek elsajátítására, valamint demonstrációs és tájékoztatási célú 

tevékenységek megszervezésére vonatkozó költség,
b) az a) pont szerinti képzéseken, rendezvényeken résztvevők utazási és szállásköltsége, napidíja és
c) az  a)  pont szerinti képzéseken, rendezvényeken résztvevők távolléte idejére felmerült helyettesítéssel 

kapcsolatos költség
számolható el.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
 (3) Az  (1)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti, elszámolni kívánt költség vonatkozásában közvetlen kifizetést 

a tudástranszfert vagy a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató részére kell teljesíteni.

9. A tanácsadási szolgáltatás nyújtásának támogatása

11. § (1) A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás alapján a kedvezményezettek tanácsadási szolgáltatást vehetnek 
igénybe beruházásuk gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, valamint annak éghajlatkímélőbbé és 
az éghajlatváltozással szemben ellenállóbbá tétele érdekében.

 (2) A tanácsadásnak az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti prioritások közül legalább 
egyhez kapcsolódnia kell, továbbá ki kell terjednie
a) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, 

a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 91–95. cikkében meghatározott, jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményekből vagy az  ugyanott szereplő, a  jó mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírásokból következő kötelezettségekre,

b) a  közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK és  
a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (1)  bekezdés c)  pontja szerinti mezőgazdasági terület, valamint 
a  43–47.  cikkében meghatározott, az  éghajlatra és a  környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági 
gyakorlatok fenntartására,

c) a  korszerűsítést, a  versenyképesség fokozását, az  ágazati integrációt, az  innovációt, a  piacorientáltságot, 
valamint a vállalkozásösztönzést szolgáló intézkedésekre,
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d) a  vízpolitika terén a  közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 
európai parlamenti és európai unió tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából 
a tagállamok által meghatározott követelményekre,

e) a  növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a  79/117/EGK és a  91/414/EGK tanácsi irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
55.  cikke végrehajtása céljából a  tagállamok által megállapított követelményeknek és a  peszticidek 
fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14.  cikke szerinti, az  integrált 
növényvédelemre vonatkozó általános elveknek való megfelelésre,

f ) a munkahelyi vagy a mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó biztonsági előírásnak való megfelelés teljesítésére 
vagy

g) az  olyan mezőgazdasági termelő számára történő szaktanácsadásra – ideértve a  gazdasági és környezeti 
fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadást is –, aki vagy amely első alkalommal folytat gazdálkodási 
tevékenységet.

 (3) A (2) bekezdésen meghatározottakon túlmenően a tanácsadás kiterjedhet
a) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  melléklete szerinti, az  éghajlatváltozás 

mérséklésével, az  éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a  biológiai sokféleséggel és a  vízvédelemmel 
vagy

b) a mezőgazdasági üzem gazdasági és környezeti teljesítményével, versenyképességi szempontjaival
összefüggő kérdésekre is.

 (4) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetést a tanácsadási szolgáltató részére kell teljesíteni.
 (5) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget.

10. Mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás

12. § (1) A  mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás célja olyan promóciós 
tevékenység támogatása, amely a nyilvánosságnak a mezőgazdasági termékek jellemzőiről történő tájékoztatására, 
vagy a gazdasági szereplőknek, illetve fogyasztóknak mezőgazdasági termék megvásárlására történő ösztönzésére 
irányul. A támogatott promóciós tevékenység a belső piacon és harmadik országban is folytatható.

 (2) A  promóciós tevékenység lehet általános jellegű, de egy, a  minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékre is 
összpontosíthat – amely esetekben az érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát kell szolgálnia –, továbbá 
meg kell felelnie a  fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az  1924/2006/EK és az  1925/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a  87/250/EGK bizottsági irányelv, a  90/496/EGK tanácsi 
irányelv, az  1999/10/EK bizottsági irányelv, a  2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a  2002/67/EK és  
a  2008/5/EK bizottsági irányelv és a  608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és adott esetben a vonatkozó egyedi 
címkézési szabályoknak.

 (3) A promóciós tevékenységre vonatkozó támogatás szervezet általi igénybevételének nem feltétele az e szervezetben 
való tagság, továbbá a  tagsággal nem rendelkező személynek az  érintett szervezet adminisztrációs költségeihez 
történő hozzájárulása kizárólag a promóciós tevékenység végrehajtásának költségeire terjedhet ki.

 (4) A támogatás alapján elszámolható költségnek minősül
a) a  kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett vonatkozásban a  verseny, kereskedelmi vásár és 

kiállítás szervezésével és az  azon való részvétellel kapcsolatos alábbi költségek, feltéve, hogy a  támogatás 
–  objektív módon meghatározott feltételek mellett – elérhető az  érintett területen működő valamennyi 
jogosult számára:
aa) részvételi díj,
ab) útiköltség, illetve állat szállításának költsége,
ac) az eseményt hirdető kiadvány és honlap költsége,
ad) helyiség és stand bérleti díja, valamint a stand felállításának és lebontásának költsége,
ae) versenydíjanként és győztesenként legfeljebb 1000 eurónak megfelelő forintösszeg értékű 

díj, amely – a  díj kiosztásának igazolását követően – a  promóciós intézkedés végrehajtójának 
közvetlenül is kifizethető;

b) az  egy adott régióban működő vagy egy adott terméket előállító termelőket tényszerű információk 
közzététele útján ismertető, a  nyomtatott és az  elektronikus médiában megjelenő kiadvány, illetve honlap, 
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továbbá az elektronikus médiában, rádióban vagy televízióban megjelenő anyag költsége azzal a feltétellel, 
hogy a közzétett információnak részrehajlástól mentesnek kell lennie és az ismertető anyagban valamennyi 
termelőnek azonos feltételekkel kell szerepelnie;

c) az alábbi területekre vonatkozó, tudományos ismeretterjesztés és tényszerű információ átadás költségei:
ca) más tagállamból és harmadik országból származó mezőgazdasági termék előtt nyitva álló 

minőségrendszer,
cb) generikus mezőgazdasági termék (táplálkozástani előny, ajánlott felhasználás);

d) a  médiában vagy kiskereskedelmi egységben szervezett, célzott fogyasztói promóciós kampány 
lebonyolításának, valamint közvetlenül a fogyasztónak kiosztott promóciós anyag előállításának költsége.

 (5) A támogatási intenzitás
a) a (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott költségek tekintetében nem haladhatja meg az elszámolható 

költségek 100%-át,
b) az  (4)  bekezdés d)  pontjában említett, általános jellegű promóciós kampányok esetében az  elszámolható 

költségek 100%-a,
c) a  minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre összpontosító, (4)  bekezdés d)  pontjában említett 

promóciós kampányok esetében a kampány elszámolható költségeinek 50%-a – vagy a harmadik országban 
folytatott promóció tekintetében azok 80%-a –, de ha az adott mezőgazdasági és élelmiszeripari gazdasági 
ágazat szereplői legalább 50%-ban hozzájárulnak a költségekhez, akkor a hozzájárulás formájától függetlenül 
az elszámolható költségek 100%-a.

 (6) Az  ötmillió euró összegnek megfelelő forintösszeget meghaladó éves költségvetéssel rendelkező promóciós 
kampányt az  agrár- és erdészeti iránymutatásnak megfelelően, egyedileg kell bejelenteni az  Európai Bizottság 
részére.

 (7) A  (4) bekezdés c) pontja szerinti promóciós tevékenység és a  (4) bekezdés d) pontja szerinti promóciós kampány, 
különösen az  általános jellegű, az  érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát szolgáló promóciós 
tevékenység során konkrét vállalatnév, márkanév vagy származás nem említhető, továbbá a  (4)  bekezdés 
d) pontjában említett promóciós kampány nem irányulhat kizárólag egy vagy több konkrét vállalat termékére.

 (8) A  (7)  bekezdésben meghatározott, származásra való hivatkozás korlátozása nem vonatkozik a  (4)  bekezdés c) és 
d) pontjában említett azon promóciós tevékenységre és promóciós kampányra, amely a minőségrendszerek hatálya 
alá tartozó termékre összpontosít és
a) a  promóciós tevékenység vagy kampány az  Európai Unió által elismert elnevezésre irányul, feltéve, hogy 

a hivatkozás pontosan megegyezik az Európai Unió által bejegyzett hivatkozással vagy
b) a  promóciós tevékenység vagy kampány az  Európai Unió által elismert elnevezésen alapuló 

minőségrendszertől eltérő minőségrendszer hatálya alá tartozó termékre irányul, feltéve, hogy az  az 
üzenetben másodlagos vagy annak fogyasztására ösztönöz.

 (9) A  (8)  bekezdés b)  pontja szerinti, származásra való hivatkozás nem lehet diszkriminatív, nem irányulhat 
a  mezőgazdasági termék fogyasztásának kizárólag a  termék eredetére való hivatkozással való ösztönzésére, 
valamint nem vezethet a  mezőgazdasági termékek szabad mozgásának az  EUMSz 34.  cikkével ellentétes 
korlátozásához.

11. Záró rendelkezések

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

14. §  Ez a  rendelet a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott állami 
támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás, 1.1.10.1, 1.1.10.2 és 
1.3.2 alfejezeteinek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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A földművelésügyi miniszter 60/2016. (IX. 14.) FM rendelete
az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet módosításáról

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

1. §  Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet [a továbbiakban: 19/2015.  
(IV. 24.) FM rendelet] 1. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. összevont termékkategória: azon termékek együttese, amelyek esetében a 15. §-ban meghatározott támogatási 
alap felső határa azonos.”

2. § (1) A 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kérelmező a 2016/2017. tanévre új szállítási szerződést köthet olyan nevelési-oktatási intézmény ellátására, 
amely a program 2016/2017. tanévére vonatkozóan nem rendelkezik MVH által jóváhagyott szállítási szerződéssel. 
A  kérelmező köteles az  e  célból kötött szállítási szerződés vagy szerződések jóváhagyása iránti kérelmét,  
a  2016. augusztus 31-e után megkötött szállítási szerződését vagy szerződéseit, valamint az  e  rendelet szerint 
csatolandó egyéb dokumentumokat 2016. október 1. és október 14. között a 6. §-ban foglaltak szerint megküldeni 
az  MVH részére. A  benyújtási határidő jogvesztő. A  2016/2017-es tanévre vonatkozó, MVH által 2016. július 31-ig 
jóváhagyott szerződések módosítása iránti kérelmet az MVH elutasítja.”

 (2) A 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, a  2016/2017-es tanévi szállítási időszakok vonatkozásában 
a kérelmező az (1a) bekezdésben foglaltak alapján további egy kérelmet nyújthat be.”

 (3) A 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  MVH az  (1a)  bekezdésben foglaltak alapján benyújtott szállítási szerződés vagy szerződések jóváhagyása 
iránti kérelmek tárgyában 2016. december 15-éig döntést hoz.”

 (4) A 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  kérelmező jogosult – a  szerződő partnerével történő közös megegyezés alapján – az  azonos fenntartóhoz 
tartozó nevelési-oktatási intézmények között, azonos összevont termékkategórián belül termékmennyiséget 
átcsoportosítani. A  kiosztott termékmennyiség nem haladhatja meg a  szállítási szerződések jóváhagyására 
vonatkozó döntésben az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott teljes tanévi mennyiséget. Az összevont 
termékkategóriák mennyiségi kereteinek vizsgálatakor az  MVH a  kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott 
mennyiségeket veszi figyelembe.”

 (5) A 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 11. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  (10)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, a  2016/2017. tanév augusztus 1. és október 31., valamint 
november  1. és december 31. közötti szállítási időszakai vonatkozásában, azon szerződés esetében, amelyet  
2016. augusztus 31-e után kötöttek meg, a  szállítás – a  kérelmező felelősségére – az  MVH szállítási szerződés 
jóváhagyása iránti kérelem tárgyában hozott döntése hiányában is megkezdhető, azonban kifizetési kérelem csak 
az MVH általi jóváhagyást követően nyújtható be.”

3. §  A 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  kérelmező a  2016/2017. tanév augusztus 1-től október 31-ig tartó időszakára vonatkozóan  
– az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – a  11.  § (1a)  bekezdésben foglaltak alapján benyújtott szállítási 
szerződése vagy szerződései alapján teljesített szállításokra további egy, önálló, az 5. mellékletben meghatározott 
adattartalmú kifizetési kérelmet nyújthat be az MVH-hoz a 6. §-ban foglaltak szerint.”

4. §  A 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:
„25.  § (1) E  rendeletnek az  óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 
módosításáról szóló 60/2016. (IX. 14.) FM rendelettel [a továbbiakban: 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet] megállapított 
1. § 6. pontját, valamint a 11. § (7) bekezdését a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő 
ügyekben is alkalmazni kell.
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(2) E rendeletnek a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 11. § (8) bekezdését a 60/2016. (IX. 14.) 
FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben nem kell alkalmazni.”

5. §  Hatályát veszti a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 11. § (8) bekezdése.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

A honvédelmi miniszter 19/2016. (IX. 14.) HM rendelete
a védelmi és biztonsági beszerzések tekintetében alkalmazandó hirdetményekről, valamint azok 
feladásának és közzétételének szabályairól, a bírálati összegezések mintáiról és a beszerzések éves 
statisztikai összegezéséről

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, a következőket rendelem el:

1. A hirdetmények közzétételével összefüggő általános rendelkezések

1. § (1) Az  5.  §-ban meghatározott hirdetményeket az  Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében (Tenders Electronic 
Daily), a hirdetmények elektronikus napilapjában (a továbbiakban: TED) kell közzétenni.

 (2) A 7. §-ban meghatározott hirdetményeket az ajánlatkérő honlapján kell közzétenni.

2. A hirdetmények TED-en történő közzététele, javítása, visszavonása

2. § (1) Az ajánlatkérőnek az 5. § szerinti hirdetményeket a „http://ted.europa.eu” internetes oldalon közzétett formátumban 
és eljárásrendben kell megküldenie az Európai Unió Kiadóhivatalának (a továbbiakban: Kiadóhivatal).

 (2) Ha a  TED-en közzéteendő hirdetménnyel kapcsolatban a  Kiadóhivatal hibaüzenetet küld az  ajánlatkérőnek, 
az ajánlatkérő a javított hirdetményt ismételten megküldi a Kiadóhivatalnak.

 (3) Ha a  TED-en közzéteendő hirdetménnyel kapcsolatban a  Kiadóhivatal a  hirdetmény közzétételét visszautasítja, 
az ajánlatkérő általi megküldést visszavontnak kell tekinteni.

3. § (1) Az 5. § szerinti hirdetmény közzétételén a TED-en történő közzétételt kell érteni.
 (2) Az 5. § szerinti hirdetményeket az ajánlatkérő – tájékoztató jelleggel – a honlapján is közzéteheti.
 (3) A hirdetmények magyar nyelven, teljes terjedelmükben kerülnek közzétételre a TED-en.
 (4) A  hirdetmények (3)  bekezdés szerinti, magyar nyelvű változata tekintendő egyedüli hiteles szövegnek. 

A  Kiadóhivatal az  Európai Unió intézményeinek többi hivatalos nyelvén az  egyes hirdetmények fontos elemeinek 
összefoglalását is közzéteszi.

 (5) A hirdetmények Kiadóhivatal által történő közzétételének költségeit az Európai Unió viseli.

3. Helyesbítés

4. § (1) Ha az 5. §-ban meghatározott hirdetmények esetében a TED-en közzétett hirdetmény és ajánlatkérő által feladott 
hirdetmény tartalma között eltérés van, az ajánlatkérő helyesbítést ad fel a TED-en történő közzétételre.

 (2) Az  ajánlatkérőnek az  (1)  bekezdés szerinti helyesbítést a  közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó 
hirdetményminták létrehozásáról és a  842/2011/EK végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. 
november 11-i (EU) 2015/1986 bizottsági végrehajtási rendelet (a  továbbiakban: uniós hirdetményminta rendelet) 
XI. számú melléklete szerinti hirdetményminta feladásával kell kezdeményeznie.

http://ted.europa.eu
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4. A TED-en megjelenő hirdetmények

5. § (1) A  védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a  továbbiakban: Vbt.) Első Része 
alkalmazásában a  Vbt. 6.  §-a és 114.  §-a szerinti ajánlatkérők esetében a  Vbt. 30.  § (1)  bekezdése szerinti előzetes 
összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XIII. melléklete tartalmazza.

 (2) A Vbt. Első Része alkalmazásában a Vbt. 6. §-a és 114. §-a szerinti ajánlatkérők esetében a Vbt. 31. § (1) bekezdése 
szerinti ajánlattételi felhívást és részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját az  uniós hirdetményminta 
rendelet XIV. melléklete tartalmazza.

 (3) A Vbt. Első Része alkalmazásában a Vbt. 6. §-a és 114. §-a szerinti ajánlatkérők esetében a Vbt. 32. § (1) bekezdése 
szerinti, az  eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az  uniós hirdetményminta 
rendelet XV. melléklete tartalmazza.

 (4) A Vbt. Első Része alkalmazásában ajánlatkérőnek nem minősülő nyertes ajánlattevő esetében a Vbt. 112. § (2) bekezdése 
szerinti alvállalkozói hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XVI. melléklete tartalmazza.

 (5) Az (1)–(4) bekezdés, valamint a Vbt. 110. §-a szerinti hirdetmények módosítására, helyesbítésére, illetve a határidők 
meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XI. melléklete tartalmazza.

5. Az ajánlatkérő honlapján megjelenő hirdetmények

6. §  Az ajánlatkérő honlapján közzéteendő hirdetmények mintáit az 1–4. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A  Vbt. Harmadik és – a  védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát el nem érő értékű biztonsági 
beszerzések vonatkozásában – Hatodik Része alkalmazásában a Vbt. 88. § (1) bekezdése szerinti részvételi felhívás 
mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) A  Vbt. Harmadik és – a  védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát el nem érő értékű biztonsági 
beszerzések vonatkozásában – Hatodik Része alkalmazásában a  Vbt. 88.  § (1)  bekezdése szerinti, a  hirdetmény 
módosításáról, visszavonásáról, a  dokumentáció vagy a  határidő módosításáról szóló hirdetmény mintáját 
a 2. melléklet tartalmazza.

 (3) A  Vbt. Harmadik és – a  védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát el nem érő értékű biztonsági 
beszerzések vonatkozásában – Hatodik Része alkalmazásában a  Vbt. 88.  § (1)  bekezdés szerinti, szerződés 
odaítéléséről szóló hirdetmény mintáját a 3. melléklet tartalmazza.

 (4) A  Vbt. 110.  § szerinti, szerződéskötési szándékra vonatkozó – önkéntes előzetes átláthatósági – hirdetmény mintáját, 
a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárait el nem érő szerződések vonatkozásában a 4. melléklet tartalmazza.

6. A bírálati összegezések mintái

8. § (1) A Vbt. 64. § (1) bekezdése szerinti, az ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját az 5. melléklet 
tartalmazza.

 (2) A  Vbt. 64.  § (1)  bekezdése szerinti, a  részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját 
a 6. melléklet tartalmazza.

7. A beszerzések éves statisztikai összegezése

9. §  A  Vbt. 171.  § (1)  bekezdése szerinti, az  ajánlatkérők irányítását, felügyeletét ellátó miniszterek az  irányításuk, 
felügyeletük alá tartozó ajánlatkérők tekintetében összesített adatszolgáltatást a  7.  melléklet szerinti minta 
alkalmazásával teljesítik a honvédelemért felelős miniszter felé.

8. Záró rendelkezések

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

11. § (1) Ezt a rendeletet a hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.
 (2) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzésekkel kapcsolatban feladott, illetve megküldött 

kérelmekre és hirdetményekre a  közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és 
közzétételének szabályairól, a  hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az  éves statisztikai 
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összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendeletet – az  annak 2016. július 30-án hatályos 25.  § (6)  bekezdése 
szerinti korlátozásokkal – kell alkalmazni.

12. § (1) Ez  a  rendelet a  honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló 2009. július 13-i 
2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30–32. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  rendelet a  közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és 
az  1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 11-ei (EU) 1986/2015 bizottsági 
végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

Részvételi felhívás

 1. Az  ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai, elektronikus levélcíme – ha az  ajánlatkérő rendelkezik 
honlappal – honlapjának címe:

 2. 
a) A választott eljárás:
b) A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
c) * A versenypárbeszéd alkalmazásának indokai:
d) Annak feltüntetése, hogy keretmegállapodásról van-e szó:
e) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

 3. 
a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
b) A teljesítés helye:
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
d) * Ha részajánlat tételre lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi 

részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az  egy ajánlattevőnek 
odaítélhető szerződések száma:

e) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
 4. Az ajánlatkérői dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja:
 5. Az ajánlatok értékelésének szempontjai:
 6. A teljesítés határideje, vagy a szerződés időtartama:
 7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra történő hivatkozás:
 8. Az ajánlati biztosíték az eljárás későbbi szakaszában történő előírására vonatkozó információk:
 9. * A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:
10. 

a) A részvételi jelentkezés határideje:
b) A  részvételi jelentkezés benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám), 

a benyújtás módja:
c) A részvételi jelentkezés nyelve:
d) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje és helye:

11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
12. A pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság elbírálásához szükséges információk, 

a megkövetelt igazolási mód meghatározásával:
a) A  minimális pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek meghatározása, az  azokat bizonyító 

igazolási módok megjelölésével:
b) A  minimális műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek meghatározása, az  azokat bizonyító 

igazolási módok megjelölésével:
c) A részvételre jelentkező teljesítésre alkalmatlanná minősítésének szempontjai:
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13. * Az Vbt. 68. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak:
14. A hirdetmény közzétételének időpontja:
15. 

a) * Keretmegállapodás esetében a keretmegállapodás előírt időtartama:
b) * Keretmegállapodás esetében a keretmegállapodásban részt vevő gazdasági szereplők létszáma:
c) * A hét évet meghaladó időtartamú keretmegállapodások esetén az  időtartam hosszúságának 

indokai:
16. * A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott:
17. * A Vbt. 10. § (8) bekezdésében foglaltak szerinti előírás:
18. Az írásbeli összegezés megküldésének és a szerződés megkötésnek tervezett időpontja:
19. Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.

2. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

Hirdetmény módosítása, visszavonása, a dokumentáció vagy a határidő módosítása

1. Az  ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai, elektronikus levélcíme – ha az  ajánlatkérő rendelkezik 
honlappal – a honlapjának címe:

2. 
a) A beszerzés tárgya:
b) A választott eljárás:

3. A hirdetmény célja:
4.

a) A módosítással vagy visszavonással érintett hirdetmény vagy dokumentáció típusa:
b) Az  érintett, illetve a  dokumentációhoz kapcsolódó hirdetmény közzétételének helye, a  közzététel 

napja:
5. Az eredeti részvételi jelentkezési határidő lejártának napja:
6. 

a) A módosítással érintett hirdetmény vagy dokumentáció módosuló pontjai és a módosítás szövege:
b) Az új részvételi jelentkezési határidő:

7. A visszavonás ténye:
8. 

a) A határidő hosszabbítás indoka:
b) Az új részvételi jelentkezési határidő:

9. A hirdetmény közzétételének napja:

3. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

Szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény

1. 
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe:
b) A választott eljárás fajtája:
c) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén ennek indokolása:
d) A beszerzés tárgya, mennyisége (CPV kódokkal):
e) Eredményes volt-e az eljárás:
f ) * Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: 
g) Az írásbeli összegezés megküldésnek az időpontja:
h) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
i) A beérkezett ajánlatok száma:
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2. 
a) A nyertes ajánlattevő neve és címe:
b) A kifizetésre kerülő ár vagy ártartomány (minimum/maximum):
c) Az  ajánlatok elbírálásakor figyelembe vett legalacsonyabb és legmagasabb ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlat:
d) Az eljárást megindító felhívás feladásának vagy megküldésének időpontja:

3. * A  beszerzés azon része, melynek teljesítésére a  nyertes ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köt, 
valamint annak értéke: 

4. * Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

4. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

1. 
a) Az ajánlatkérő neve, címe:
b) A választott eljárás:

2. 
a) A beszerzés tárgya, mennyisége (CPV kódokkal):
b) A beszerzés végleges összértéke

3. 
a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
b) A beérkezett ajánlatok száma:
c) Az  ajánlatok elbírálásakor figyelembe vett legalacsonyabb és legmagasabb ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlat:
4. 

a) A nyertes ajánlattevő neve és címe:
b) A kifizetésre kerülő ár vagy ártartomány (minimum/maximum):

5. A hirdetmény feladásának időpontja:
6. * A beszerzés azon része, melyre a nyertes harmadik személlyel szerződést köt, valamint annak értéke:
7. * Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

5. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. 
a) Az ajánlatkérő neve, címe:
b) A beszerzés tárgya, mennyisége:
c) Eredményes volt-e az eljárás:
d) * Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:
e) A választott eljárás, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a választott jogalap alkalmazását 

indokoló körülmények ismertetésével:
f ) A beérkezett ajánlatok száma:

2. 
a) Az  érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők neve, ajánlatuknak az  elbírálás szempontja és  

– az  összességében legelőnyösebb ajánlat választása esetén – annak részszempontjai szerinti 
tartalmi elemei:
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b) ** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése táblázat formájában megjelenítve:
c) ** A b) pontban szereplő táblázatban szereplő értékelési pontszámok indokolása:

3. Az érvénytelen ajánlatot tevő, ajánlattevők neve és az érvénytelenség indokai:
4. 

a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve és ajánlata kiválasztásának indokai:
b) * A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és ajánlata kiválasztásának indokai:

5. * A  beszerzés azon része, melyre a  nyertes, illetve az  őt követő ajánlattevő, alvállalkozó bevonásával fog 
teljesíteni:

6. * A hét évet meghaladó időtartamú keretmegállapodások esetén az időtartam hosszúságának indokai:
7. A szerződéskötési moratórium időtartama:
8. * Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az  ajánlatkérő az  összességében legelőnyösebb ajánlatot 
választja.

6. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

1.
a) Az ajánlatkérő neve, címe:
b) A beszerzés tárgya, mennyisége:

2.
a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz:
b) * Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka:
c) A választott eljárás:

3.
a) A beérkezett részvételi jelentkezések száma:
b) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők neve:
c) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtott részvételre jelentkezők neve és az érvénytelenség 

indokai:
4. * A hét évet meghaladó időtartamú keretmegállapodások esetén az időtartam hosszúságának indokai:
5. * Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

7. melléklet a 19/2016. (IX. 14.) HM rendelethez

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI BESZERZÉSEKRŐL

  I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
  I.1.) Az ajánlatkérő neve és címe

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község: Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: 

Telefon:

E-mail: Fax:
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Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): 

  II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ BESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

II.1.1.) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű beszerzések 
[árubeszerzés]
Száma: o o o 
Érték: ______________________________
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________
---------------(E részből nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------

II.1.2.) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű beszerzések [építési 
beruházás]
Száma: o o o 
Érték: ______________________________
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________
---------------(E részből nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------

II.1.3.) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű beszerzések 
[szolgáltatás megrendelése]
Száma: o o o
Értéke: ______________________________
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________
---------------(E részből nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------

II.2.1.) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatára alatti értékű beszerzések [árubeszerzés]
Száma: o o o
Érték: ______________________________
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________
---------------(E részből nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------
II.2.2.) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatára alatti értékű beszerzések [építési beruházás]
Száma: o o o
Érték: ______________________________
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________
---------------(E részből nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------

II.2.3.) A védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatára alatti értékű beszerzések [szolgáltatás 
megrendelése]
Száma: o o o
Értéke: ______________________________
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

---------------(E részből nyertes tagállamok számától függően több használandó.)--------------

  III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI BESZERZÉSEK UNIÓS ÉRTÉKHATÁRÁT ELÉRŐ VAGY 
MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ BESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK

III.1.) A beszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak számérték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab 
számmal kell kifejezni) 

III.1.1.) Árubeszerzés 

III.1.1.1.) Eljárás fajtája / alkalmazott beszerzési technika (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

o Meghívásos
o Gyorsított meghívásos
o Hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos

o Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos
o Gyorsított tárgyalásos
o Keretmegállapodásos
o Versenypárbeszéd

o o o (száma) 
___________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik 
országa: ______________________________
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---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott beszerzések és a nyertes tagállamok számától 
függően több használandó.)--------------

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzés:  
o o o (száma) _______________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.1.1.2.) A beszerzés CPV kódja szerinti bontás

o o o o o o o o - o (CPV kód, főtárgy szerint) o o o (száma) __________________ (értéke)
--------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően és a nyertes tagállamok számától függően több sor 
használandó.)--------------
Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzés:  
o o o (száma) _________________ (értéke) 
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.1.2.). Építési beruházás

III.1.2.1.) Eljárás fajtája / alkalmazott beszerzési technika (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

o Meghívásos
o Gyorsított meghívásos
o Hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos

o Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos
o Gyorsított tárgyalásos
o Keretmegállapodásos
o Versenypárbeszéd

o o o (száma) 
___________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik 
országa: ______________________________

--(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott beszerzések és a nyertes tagállamok számától függően több 
használandó.)-----

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás:  
o o o (száma) ___________________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.1.2.2.) A beszerzés CPV kódja szerinti bontás

o o o o o o o o - o (CPV kód, főtárgy szerint) o o o (száma) ____________________ (értéke)
--------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően és a nyertes tagállamok számától függően több sor 
használandó.)--------------

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás:  
o o o (száma) _________________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.1.3.) Szolgáltatás megrendelés

III.1.3.1.) Eljárás fajtája / alkalmazott beszerzési technika (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

o Meghívásos
o Gyorsított meghívásos
o Hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos

o Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos
o Gyorsított tárgyalásos
o Keretmegállapodásos
o Versenypárbeszéd

o o o (száma) 
___________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik 
országa: ______________________________

--(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott beszerzések és a nyertes tagállamok számától függően több 
használandó.)-----

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű szolgáltatás 
megrendelés: 
o o o (száma) _____________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________
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III.1.3.2.) A beszerzés CPV kódja szerinti bontás

o o o o o o o o - o (CPV kód, főtárgy szerint) o o o (száma) _____________ (értéke)
--------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően és a nyertes tagállamok számától függően több sor 
használandó.)--------------
Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű szolgáltatás 
megrendelés:
o o o (száma) _____________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alapján megvalósított beszerzések összesítése (valamennyi 
mezőbe csak számérték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni a 2009/81/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek figyelembe vételével)

III.2.1.) Árubeszerzés

o 28. cikk 1. a.)
o 28. cikk 1. b.)
o 28. cikk 1. c.)
o 28. cikk 1. d.)
o 28. cikk 1. e.)

o 28. cikk 2. a.)
o 28. cikk 2. b.)
o 28. cikk 3. a.)
o 28. cikk 3. b.)
o Nem tartozik az irányelv 
hatálya alá.

o o o (száma) 
___________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik 
országa: ______________________________

------ (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően és a nyertes tagállamok számától függően több 
használandó. Minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg!)--

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárásban lefolytatott árubeszerzés:    o o o (száma) _____________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.2.2.) Építési beruházás

o 28. cikk 1. a.)
o 28. cikk 1. b.)
o 28. cikk 1. c.)
o 28. cikk 1. d.)
o 28. cikk 1. e.)

o 28. cikk 4. a.)
o 28. cikk 4. b.)
o Nem tartozik az irányelv 
hatálya alá.

o o o (száma) 
___________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik 
országa: ______________________________

------ (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően és a nyertes tagállamok számától függően több 
használandó. Minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg!)--

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárásban lefolytatott építési beruházás:
o o o (száma) __________________________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________

III.2.3.) Szolgáltatás megrendelés

o 28. cikk 1. a.)
o 28. cikk 1. b.)
o 28. cikk 1. c.)
o 28. cikk 1. d.)
o 28. cikk 1. e.)

o 28. cikk 2. a.)
o 28. cikk 2. b.)
o 28. cikk 4. a.)
o 28. cikk 4. b.)
o Nem tartozik az irányelv 
hatálya alá.

o o o (száma) 
___________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik 
országa: ______________________________

------ (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően és a nyertes tagállamok számától függően több 
használandó. Minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg!)--

Összes a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárásban lefolytatott szolgáltatás megrendelés:    o o o (száma) _____________ (értéke)
Nyertes Ajánlattevő tagállama, illetve harmadik országa: ______________________________
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  IV. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI BESZERZÉSEK UNIÓS ÉRTÉKHATÁRA ALATTI ÉRTÉKŰ 
BESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK

IV.1.) A beszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak számérték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab 
számmal kell kifejezni) 

IV.1.1.) Árubeszerzés 

IV.1.1.1.) Eljárás fajtája / alkalmazott beszerzési technika (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

o Meghívásos
o Gyorsított meghívásos
o Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont af ) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont aj) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ak) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont al) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont am) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 94. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos
o Gyorsított tárgyalásos
o Keretmegállapodásos
o Versenypárbeszéd

o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)
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IV.1.2.) Építési beruházás

IV.1.2.1.) Eljárás fajtája / alkalmazott beszerzési technika (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

o Meghívásos
o Gyorsított meghívásos
o Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont af ) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont aj) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ak) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont al) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont am) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 94. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos
o Gyorsított tárgyalásos
o Keretmegállapodásos
o Versenypárbeszéd

o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)

IV.1.3.) Szolgáltatás megrendelés

IV.1.3.1.) Eljárás fajtája / alkalmazott beszerzési technika (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
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o Meghívásos
o Gyorsított meghívásos
o Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont af ) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont aj) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont ak) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont al) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont am) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos
o Vbt. 94. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos
o Gyorsított tárgyalásos
o Keretmegállapodásos
o Versenypárbeszéd

o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)

o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)
o o o (száma) _____________ (értéke)
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A nemzetgazdasági miniszter 34/2016. (IX. 14.) NGM rendelete
a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló  
8/2001. (III. 30.) GM rendelet, és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 
biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 5. pontjában,
a 2. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 
Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A villamosművek, valamint a  termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) 
NGM rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az erőművek biztonsági övezete)
„a) szélerőművek esetében az erőmű teljes (a torony és a rotorlapát együttes) magassága kétszeresének megfelelő 
távolságban lévő függőleges síkokig terjed,”

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 34/2016. (IX. 14.) NGM rendelethez

A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 
Melléklet „5. Villamosmű és berendezéseinek létesítése, üzemeltetése és megszüntetése” alcím 5.1.  pont 
5.1.2. alpontja a következő 5.1.2.12. ponttal egészül ki:
„5.1.2.12. Szélerőművek létesítése során betartandó kiegészítő előírások
5.1.2.12.1. Egy szélturbina toronyba legfeljebb 2,0 MW-os villamos termelőegység építhető be.
5.1.2.12.2. A  szélturbina föld feletti magasságát úgy kell meghatározni, hogy az  ne zavarja a  légi közlekedést, 
valamint a  föld feletti rádiófrekvenciás távközlési, hírközlési, honvédelmi célú hálózatokat, és mértéke nem 
haladhatja meg a 100 m-t.
5.1.2.12.3. Az  50 kW-nál nagyobb névleges teljesítményű szélturbinalapát hosszát úgy kell meghatározni, hogy 
működés közben a földfelszínt 50 m-nél jobban ne közelítse meg.
5.1.2.12.4. A  szélturbinalapát kerületi (lapátvég) sebességét úgy kell meghatározni, hogy ne veszélyeztesse 
a szabadon élő repülő madárfajokat, a repülésbiztonságot, és mértéke nem haladhatja meg a 60 m/s-t.
5.1.2.12.5. A szélturbinának 25 m/s szélsebesség felett biztonsági leállást kell végeznie.
5.1.2.12.6. A  szélturbina zajterhelése 1,5 m-re a  terepszint felett nem haladhatja meg a  villamosművek, valamint 
a  termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
biztonsági övezeten belül a 60 dB-t, a biztonsági övezeten kívül a 40 dB-t.
5.1.2.12.7. Az  5–25 MW közötti névleges teljesítményű szélerőmű park csatlakozási pontját az  átviteli vagy 
elosztóhálózati alállomás középfeszültségű gyűjtősínjén kell kialakítani.
5.1.2.12.8. A  25 MW feletti névleges teljesítményű szélerőmű park csatlakozási pontját az  átviteli vagy 
elosztóhálózati alállomás nagyfeszültségű gyűjtősínjén kell kialakítani.
5.1.2.12.9. Az  50 kW-nál nagyobb névleges teljesítményű szélerőmű villámvédelmének legalább a  norma szerinti 
villámvédelem LPS II villámvédelmi fokozatát ki kell elégítenie.”
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai,  
 teljes ülési állásfoglalásai és végzései

Az Alkotmánybíróság 1006/2016. (IX. 14.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 49.  § (1) és (7)  bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva – az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 5. § (2)–(3) és 
(4) bekezdéseiben foglaltakra is tekintettel – az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők 
személyéről a következő határozatot hozta:

 1.  Az Alkotmánybíróságon három öttagú állandó tanács működik.
 2.  Az öttagú állandó tanácsok tanácsvezetői és tagjai:

Az 1. öttagú tanács tagjai:
Dr. Juhász Imre, tanácsvezető alkotmánybíró,
Dr. Balsai István alkotmánybíró,
Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró,
Dr. Salamon László alkotmánybíró,
Dr. Sulyok Tamás alkotmánybíró.

A 2. öttagú tanács tagjai:
Dr. Varga Zs. András, tanácsvezető alkotmánybíró,
Dr. Balsai István alkotmánybíró,
Dr. Pokol Béla alkotmánybíró,
Dr. Stumpf István alkotmánybíró,
Dr. Szívós Mária alkotmánybíró.

A 3. öttagú tanács tagjai:
Dr. Dienes-Oehm Egon, tanácsvezető alkotmánybíró,
Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró,
Dr. Salamon László alkotmánybíró,
Dr. Sulyok Tamás alkotmánybíró,
Dr. Szalay Péter alkotmánybíró.

 3.  Előadó alkotmánybíróként dr. Balsai István, dr. Czine Ágnes és dr. Sulyok Tamás alkotmánybíró az 1. öttagú tanácsban, 
dr. Salamon László alkotmánybíró a 3. öttagú tanácsban jár el.

 4.  Ez a határozat 2016. szeptember 15-én lép hatályba.
 5.  E  határozat hatálybalépésével egyidejűleg az  Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről és 

a  tanácsvezetők személyéről szóló 1002/2015. (VI. 15.) AB Tü. határozat és az  Alkotmánybíróság öttagú tanácsai 
tanácsvezetőinek személyéről szóló 1004/2016. (VI. 22.) AB Tü. határozat, továbbá az Alkotmánybíróság elnökének 
az öttagú tanács tagjának helyettesítéséről szóló 1/2016. (III. 21.) és 4/2016. (IV. 21.) elnöki utasításai hatályát vesztik.

 6.  Az  Alkotmánybíróság e  határozatát a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26.  § (2)  bekezdése alapján 
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

Budapest, 2016. szeptember 13.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Balsai István s. k., Dr. Czine Ágnes s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró
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 Dr. Dienes-Oehm Egon s. k., Dr. Juhász Imre s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Pokol Béla s. k., Dr. Salamon László s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Stumpf István s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Szívós Mária s. k., Dr. Varga Zs. András s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/1562/2016.
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:

A Kúria 2016. szeptember 7. napján kelt Knk.VII.37543/2016/2. számú végzésében a  Nemzeti Választási Bizottság 
– országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 31/2016. számú határozatát 
helybenhagyta.

A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.

Budapest, 2016. szeptember 7.

  Dr. Kalas Tibor s. k.,
  a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 13/2016. (IX. 14.) OGY határozata
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról*

 1.  Az  Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat a  következők szerint 
módosul:

Az Országgyűlés

Mirkóczki Ádám (Jobbik) helyett
Szávay Istvánt (Jobbik)

az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 14/2016. (IX. 14.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról**

 1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. 
(V. 6.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

 a Költségvetési bizottságba

 Burány Sándor (MSZP) helyett
 Mesterházy Attilát (MSZP),

 a Vállalkozásfejlesztési bizottságba
 

 Volner János (Jobbik) helyett
 Z. Kárpát Dánielt (Jobbik)

a bizottság elnökévé,

     * A határozatot az Országgyűlés a 2016. szeptember 12-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2016. szeptember 12-i ülésnapján fogadta el.
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 a Vállalkozásfejlesztési bizottságba

 dr. Varga László (MSZP) helyett
 Lukács Zoltánt (MSZP)

a bizottság alelnökévé,

 az Európai ügyek bizottságába

 Farkas Flórián (Fidesz) helyett
 Hollik Istvánt (KDNP),

 a Gazdasági bizottságba

 Velez Árpád (MSZP) helyett
 dr. Szakács Lászlót (MSZP),

 a Költségvetési bizottságba

 dr. Szakács László (MSZP) helyett
 Velez Árpádot (MSZP),

 a Nemzeti összetartozás bizottságába

 Ander Balázs (Jobbik) helyett
 Sneider Tamást (Jobbik),

 a Népjóléti bizottságba

 Novák Előd (Jobbik) korábban megüresedett tagsági helyére
 Ander Balázst (Jobbik)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

 a Törvényalkotási bizottságba
 

 Révész Máriusz (Fidesz) helyett
 L. Simon Lászlót (Fidesz),

 

 dr. Harangozó Tamás (MSZP) helyett
 Burány Sándort (MSZP),

 Kiss László (MSZP) helyett
 dr. Varga Lászlót (MSZP),

 Apáti István (Jobbik) helyett
 Pintér Tamást (Jobbik),

 dr. Schiffer András (LMP) korábban megüresedett tagsági helyére
 dr. Hadházy Ákost (LMP)

a bizottság tagjává megválasztja.
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 3. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 15/2016. (IX. 14.) OGY határozata
a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat 
módosításáról*

 1.  A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat 1. pontja 
a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján – a Gazdasági bizottság javaslatára – 

Bártfai-Mager Andrea 2016. július 6-i hatályú lemondása miatt megüresedett tagsági helyre
dr. Kardkovács Kolost

2016. szeptember 13-i hatállyal hat évre a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjává megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 16/2016. (IX. 14.) OGY határozata
dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  legfőbb ügyész KSB. 1229/2016/17-I. 
számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2016. szeptember 12-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2016. szeptember 12-i ülésnapján fogadta el.



68658 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 137. szám 

A köztársasági elnök 309/2016. (IX. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Orosz Krisztinát 
a 2016. szeptember 15. napjától 2019. szeptember 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. szeptember 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04804-2/2016.

A köztársasági elnök 310/2016. (IX. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Sniederné dr. Uttó 
Eszter Mariannt a 2016. szeptember 15. napjától 2019. szeptember 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. szeptember 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04804-3/2016.

A köztársasági elnök 311/2016. (IX. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sós Józsefet 
a 2016. szeptember 15. napjától 2019. szeptember 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. szeptember 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04804-4/2016.
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A köztársasági elnök 312/2016. (IX. 14.) KE határozata
közigazgatási államtitkári felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi  
CXCIX. törvény 218.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Dankó Istvánt, a  Honvédelmi 
Minisztérium közigazgatási államtitkárát e tisztségéből 2016. szeptember 15-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2016. szeptember 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. szeptember 13.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05124-2/2016.

A köztársasági elnök 313/2016. (IX. 14.) KE határozata
közigazgatási államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
215.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Firicz Lászlót 2016. szeptember 16-ai hatállyal 
a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2016. szeptember 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. szeptember 13.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05125-2/2016.
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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.

A miniszterelnök 92/2016. (IX. 14.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a honvédelmi miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy

dr. Firicz Lászlónak, a  Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása a  közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2016. szeptember 15-ei hatállyal – megszűnik.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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