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Kormányrendeletek

A Kormány 279/2016. (IX. 16.) Korm. rendelete
az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
3. §		
Ez a rendelet az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá
a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 279/2016. (IX. 16.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:
„
11

2016. szeptember 26-a után

0,45
”
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3., 5., 9–10., 12–13. pontjában megállapított feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el.
1. §

(1) Az 1. melléklet tartalmazza az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolását,
amelyek szakmai és vizsgakövetelményei a 2–5. mellékletben kerülnek kiadásra.
(2) A 2. melléklet határozza meg az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeit.
(3) A 3. melléklet határozza meg a kultúráért és az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeit.
(4) A 4. melléklet határozza meg a sportpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeit.
(5) Az 5. melléklet határozza meg a gyermekek és az ifjúság védelméért és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.
(6) A 6. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges
bemeneti kompetenciák felsorolását.
(7) A 7. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban:
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel
és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet],
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010.
(IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben
[a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítésekre – külön jogszabályok alapján –
megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. §		
A 2–5. mellékletben kiadásra kerülő szakmai és vizsgakövetelményekben feltüntetett szakmai előképzettségen túl
az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni
a)
az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítéseket,
szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket,
b)
a 2–5. mellékletben nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi
jogszabály alapján kiadott egyéb képesítéseket, valamint
c)
az egészségügy szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetében azokat az a) és b) pont alá nem
tartozó képesítéseket is, amelyeket az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó intézmény
tudásszintméréssel elismer.
3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépéséig megkezdett képzéseket a
vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

4. §		
Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere ágazatába
vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet.
		
		

megkezdésükkor

tartozó

hatályos

szakmai

és

szakképesítések

szakmai

és

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

68708

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 139. szám

1–7. melléklet a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelethez*

* Az EMMI rendelet 1–7. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként az MK_16_139_27EMMIrend_1_7melleklet.pdf fájlnév alatt található.
Az EMMI rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 68709-től 69720-ig oldalait képezik.
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A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete
a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről
Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 3., 17. és 19. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 8. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 12. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 9. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
ex-situ megőrzés: a magyar ebfajta kialakulásakor jellemző, eredeti tartási, takarmányozási és szelekciós
feltételektől eltérő technológiák és művi eljárások alkalmazása a tenyészállat-nevelésben és -tenyésztésben;
b)
génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából
létrehozott in-vitro tároló;
c)
génmegőrző intézmény: Haszonállat-génmegőrzési Központ;
d)
in-situ megőrzés: a magyar ebfajta kialakulásakor jellemző, eredeti tartási, takarmányozási és szelekciós
feltételek biztosítása a génmegőrzés során;
e)
in-vitro megőrzés: szaporítóanyag megőrzése laboratóriumi körülmények között;
f)
in-vivo megőrzés: a magyar ebfajta egyedének élő állapotban történő megőrzése;
g)
kritikus helyzetbe került magyar ebfajta: az a magyar ebfajta, amely tenyésztésbe vont nőivarú egyedeinek
száma 150 alatt van;
h)
megőrzendő helyzetbe került magyar ebfajta: az a magyar ebfajta, amely tenyésztésbe vont nőivarú
egyedeinek száma 1001–3000 között van;
i)
tenyésztési hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal;
j)
veszélyeztetett helyzetbe került magyar ebfajta: az a magyar ebfajta, amely tenyésztésbe vont nőivarú
egyedeinek száma 151–1000 között van.

2. A magyar ebfajták körének megállapítása
2. §		
Magyar ebfajtának a következő ebfajták minősülnek:
a)
drótszőrű magyar vizsla,
b)
erdélyi kopó,
c)
komondor,
d)
kuvasz,
e)
magyar agár,
f)
mudi,
g)
puli,
h)
pumi,
i)
rövidszőrű magyar vizsla.

3. A magyar ebfajták genetikai fenntartása
3. §

(1) A magyar ebfajták megőrzését a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetnek a magyar ebfajta kritikus,
veszélyeztetett vagy megőrzendő helyzetét figyelembe vevő tenyésztési program kialakításával, valamint annak
végrehajtásával kell biztosítania.
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(2) A magyar ebfajta megőrzése történhet
a)
in-vivo
aa)
in-situ feltételek között,
ab)
ex-situ feltételek között, amennyiben az aa) alpont szerinti megőrzés nem valósítható meg; valamint
b)
in-vitro feltételek között.
4. §

(1) A magyar ebfajták tenyésztési programját a génmegőrző intézmény és az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás
Tanácsa véleményezi.
(2) A tenyésztési programnak a tenyésztő szervezet általi végrehajtását a tenyésztési hatóság az általa elkészített,
a génmegőrző intézménnyel egyeztetett és a tenyésztési hatóság honlapján közzétett felülvizsgálati szabályzat
alapján évente legalább egyszer ellenőrzi.
(3) A tenyésztési hatóság az ellenőrzés eredményéről és a magyar ebfajták megőrzésének helyzetéről évente jelentést
készít, amelyet legkésőbb a következő év március 15-ig megküld az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

5. §

(1) A szaporítóanyag és genetikai minta in-vitro megőrzése céljából a tenyésztési hatóság, illetve a tenyésztési hatóság
ellenőrzése mellett a génmegőrző intézmény
a)
génbankot hoz létre és gondoskodik a működtetéséről,
b)
nyilvántartást vezet a génbankban elhelyezett szaporítóanyagról és genetikai mintáról,
c)
a tenyésztő szervezet számára – kérésére – a génbankban elhelyezett szaporítóanyag és genetikai minta
tekintetében adatot szolgáltat, valamint hozzáférést biztosít a szaporítóanyaghoz és a genetikai mintához.
(2) A génmegőrző intézmény az in-vitro megőrzésről a tenyésztési programban foglaltak figyelembevételével,
a rendelkezésre álló források mértékéig gondoskodik.

6. §

(1) A magyar ebfajta megőrzését szolgáló tenyésztési program végrehajtásáért felelős tenyésztő szervezet – mint
fajtafenntartó – gondoskodik a magyar ebfajta származási, tenyésztési és teljesítményvizsgálati adatainak
gyűjtéséről, feldolgozásáról és nyilvántartásáról.
(2) A magyar ebfajták törzskönyvezendő egyedeinek származását DNS alapú származásellenőrzéssel kell igazolni,
amelynek elvégzését a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezet tenyésztési programjával összhangban
koordinálja.
(3) A tenyésztő szervezetnek törekednie kell arra, hogy a tenyésztésbe vont állatok számát az 1. § g) pontja szerinti
kritikus szint felett tartsa.
(4) A magyar ebfajta egyedszámának kritikus szint alá süllyedése vagy a magyar ebfajta eredeti tulajdonságainak
megváltoztatására irányuló tevékenység esetén a tenyésztési hatóság
a)
a génmegőrző intézmény szakértői véleményét beszerzi,
b)
az érintett tenyésztő szervezet bevonásával intézkedési programot dolgoz ki,
c)
szükség esetén egyedi intézkedést hoz, amelynek keretében elrendelheti a tenyésztési program
felülvizsgálatát.

4. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. szeptember 19-én lép hatályba.
(2) A 6. § (2) bekezdése 2017. július 1-jén lép hatályba.

8. §

(1) A tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól szóló 129/2004. (VIII. 25.)
FVM rendelet [a továbbiakban: 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet] 2. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A tenyészállat behozatalához a tenyésztési hatóság engedélye szükséges
a) a hazai védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és
b) a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016. (IX. 16.)
FM rendeletben meghatározott magyar ebfajták (a továbbiakban: magyar ebfajta)
esetében.”
(2) A 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A magyar ebfajták tenyészállatait, valamint szaporítóanyagát kivinni csak a kiszállításnak a tenyésztési
hatóság részére történő írásbeli bejelentését követően lehet.”
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(3) A 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdésében az „átszállításához” szövegrész helyébe az „átszállításához,
valamint a tenyészállat egyéb célú, hat hónapot meg nem haladó időtartamú behozatala és kivitele esetében,”
szöveg lép.
(4) Hatályát veszti a 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése.
9. §

(1) A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 98/2013. (X. 24.)
VM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendeletet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016.
(IX. 16.) FM rendeletben (a továbbiakban: Magyar ebfajta rendelet) meghatározott magyar ebfajták (a továbbiakban:
ebfajta) tenyésztésére kell alkalmazni.”
(2) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. kennelnév: a tenyésztő ebtenyészetének egyedi elnevezése;”
(3) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 2. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4a. nukleusz állomány: a fajta fenntartásához szükséges tenyészállatok előállítását szolgáló, kiemelten szelektált
állomány, amely legfeljebb 1000 tenyésztésbe vonható nőivarú egyedből és a hozzá rendelt apaállatból áll;”
(4) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ebfajták megőrzését szolgáló tenyésztési program végrehajtására egyesület vagy szövetség kérhet
tenyésztőszervezeti elismerést. Fajtánként egy tenyésztőszervezet ismerhető el. Az egyesület vagy szövetség
ugyanazon fajtacsoporton belül több fajtára is kaphat tenyésztőszervezeti elismerést.”
(5) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tenyésztőszervezet kizárólagos joga az elismerésében szereplő fajta képviselete a fajta nemzetközi
szervezetében.”
(6) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezeti elismerésre irányuló eljárása során a következő fajták esetében kéri
ki az Országos Magyar Vadászkamara véleményét:
a) erdélyi kopó,
b) drótszőrű magyar vizsla,
c) rövidszőrű magyar vizsla és
d) magyar agár.”
(7) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell)
„a) a bélyegzőlenyomattal ellátott származási igazolás mintát;”
(8) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (4) bekezdése a következő l)–u) ponttal egészül ki:
(A tenyésztési programnak tartalmaznia kell)
„l) a fajtaazonosság vizsgálat érdekében végzett DNS alapú származásellenőrzés rendjét;
m) nukleusz állomány kijelölésének elveit;
n) az in-vitro megőrzés feltételeit, a génbankban megőrzendő szaporítóanyag és genetikai minta meghatározását,
begyűjtésének, előkészítésének és letárolásának szabályait;
o) a törzskönyvi részekbe és osztályokba sorolás rendjét, valamint a felderített egyedek törzskönyvbe emelésének
előírását;
p) a tenyészvonalakat, illetve családokat, a párosítási terv készítésének elveit és a szelekció rendjét;
q) az apaállat használatának szabályait;
r) a fajta génkészletei felderítésének eljárását és hasznosítását;
s) a tenyészállat forgalmazása, kivitele és behozatala során követendő szabályokat;
t) az in-situ tartás feltételeit, indokolt esetben az ex-situ tartás feltételeit;
u) a kennel vagy részpopuláció megszüntetése esetén követendő szabályokat.”
(9) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 10. §-a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A tenyésztési programnak biztosítania kell a fajta hosszú távú fenntartását, és a beltenyésztés elkerülésére,
valamint a fajta eredeti tulajdonságainak megőrzésére kell irányulnia.
(1b) A tenyésztési program elkészítésénél törekedni kell a Magyar ebfajta rendelet szerint
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

a) kritikus helyzetbe került magyar ebfajta esetén a létszám növelésére, a tenyésztésbe vonható egyedek
felderítésére, a génbankban történő tárolás céljából szaporítóanyag begyűjtésére, valamint az ezeket biztosító
egyedi programok és intézkedések meghatározására;
b) veszélyeztetett helyzetbe került magyar ebfajta esetén a létszám további növelésére és a fajta szakszerű
megőrzésére alkalmas tenyészetek kialakítására;
c) megőrzendő helyzetbe került magyar ebfajta esetén a létszám tervszerű növelésére vagy fenntartására, valamint
az eredeti hasznosítási irány megtartására.”
A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tenyésztőt az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén megilletik a tenyésztőszervezet
által képviselt nemzetközi szakmai szervezeti tagságból eredő tenyésztői jogosultságok.”
A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 18. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A tenyésztőszervezet elismerésének felfüggesztése tekintetében a tenyésztési hatóság beszerzi a génmegőrző
intézmény véleményét.”
A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A magyar ebfajtákat fenntartó tenyésztőszervezetnek 2016. december 31-ig be kell nyújtania a tenyésztési
hatósághoz e rendelet Magyar ebfajta rendelet által megállapított előírásainak és a Magyar ebfajta rendeletnek
megfelelően módosított tenyésztési programját, és kérelmeznie kell a tenyésztőszervezeti elismerés módosítását.
(2) Amennyiben a magyar ebfajtát fenntartó tenyésztőszervezet az elismerés módosítása iránti kérelmét
az (1) bekezdésben meghatározott időpontig nem nyújtja be, vagy a tenyésztőszervezeti elismerés módosítása
iránti kérelemnek a tenyésztési hatóság nem ad helyt, a tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezet elismerését
visszavonja.”
A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet
a)
3. § (4) bekezdésében a „szervezetnek” szövegrész helyébe az „egyesületnek vagy szövetségnek” szöveg,
b)
3. § (4) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében a „működő szervezet”
szövegrész helyébe a „működő egyesület vagy szövetség” szöveg,
c)
7. § (1) bekezdésében az „a szervezet külön törvény” szövegrész helyébe az „az egyesület vagy szövetség
törvény” szöveg,
d)
7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „szervezetet” szövegrész helyébe az „egyesületet vagy szövetséget”
szöveg,
e)
7. § (2) bekezdés d) pontjában az „alkalmaz, és” szövegrész helyébe az „alkalmaz.” szöveg,
f)
8. § (2) bekezdés a) pontjában a „szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület vagy szövetség” szöveg,
g)
8. § (3) bekezdés d) pontjában az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület vagy szövetség”
szöveg,
h)
8. § (4) bekezdés j) pontjában a „rendjét, és” szövegrész helyébe a „rendjét;” szöveg,
i)
8. § (4) bekezdés k) pontjában a „szabályozást.” szövegrész helyébe a „szabályokat, valamint a genetikai
betegségekkel terhelt egyedek tenyésztésének tilalmát;” szöveg,
j)
10. § (1) bekezdésében a „szabályozza” szövegrész helyébe a „meghatározza” szöveg
lép.
Hatályát veszti a 98/2013. (X. 24.) VM rendelet
a)
2. § 2. pontja,
b)
3. § (3) bekezdése,
c)
4. § (4) bekezdése,
d)
5. §-a és 6. §-a,
e)
7. § (2) bekezdés e) pontja,
f)
8. § (3) bekezdés f ) pontja,
g)
13. § (2) bekezdése,
h)
16. § (2) bekezdése,
i)
19. § (2) bekezdése,
j)
24. §-a és 24/A. §-a,
k)
1. melléklet 3.7. pontja.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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A földművelésügyi miniszter 63/2016. (IX. 16.) FM rendelete
a beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás igénybevételének
feltételeiről
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, mértéke
1. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági termelő az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet alapján, az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikkében
meghatározott mértékű támogatásra jogosult.
(2) Az átváltási árfolyamot az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikkében és az
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek,
a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euró használata tekintetében történő kiegészítéséről
szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikkében rögzítettek alapján kell meghatározni.
(3) A beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért járó támogatás vonatkozásában az e rendeletben nem
szabályozott kérdések tekintetében a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló
14/2010. (II. 23.) FVM rendeletet [a továbbiakban: 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet] kell alkalmazni.

2. A támogatás igénybevételének feltételei
2. §

(1) E rendelet szerinti támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult
a)
akinek vagy amelynek a tejtermelő gazdasága az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer
szerinti állatállománnyal tejet termel, és azt a 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet szerint jóváhagyott felvásárló
(a továbbiakban: felvásárló) részére beszállítás útján értékesíti, és
b)
aki vagy amely eleget tesz az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikk (1) és
(2) bekezdésében, valamint a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(2) A támogatás igénybevételére felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt álló mezőgazdasági
termelő is jogosult, feltéve, hogy megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(3) A támogatás igénybevételéhez a mezőgazdasági termelőnek rendelkeznie kell a támogatási kérelemben megjelölt
referencia időszakban (a továbbiakban: referencia időszak) és a kifizetési kérelemben megjelölt csökkentési
időszakban (a továbbiakban: csökkentési időszak) megvalósult, a felvásárló részére történt beszállítást igazoló
pénzforgalmi bizonylatokkal vagy nyilvántartással.

3. A támogatási kérelem benyújtása
3. §

(1) A támogatási kérelem elektronikus benyújtása, valamint a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott és
a vélelmezett örökös eljárása tekintetében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
miniszteri rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) szabályait kell alkalmazni.
(2) A támogatási kérelemnek az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdésében
meghatározott adatokat kell tartalmaznia, és ahhoz az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
2. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat kell csatolni.
(3) A támogatási kérelem benyújtása tekintetében az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
2. cikk (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott határidők az irányadóak.

4. A támogatás kifizetése iránti kérelem
4. §

(1) A kifizetési kérelem elektronikus benyújtása, valamint a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott és
a vélelmezett örökös eljárása tekintetében a miniszteri rendelet szabályait kell alkalmazni.
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(2) A kifizetési kérelemnek az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (3) bekezdésében
meghatározott adatokat kell tartalmaznia, és ahhoz az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
5. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat kell csatolni.
(3) A kifizetési kérelem benyújtása tekintetében az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk
(2) bekezdésében meghatározott határidő az irányadó.

5. Ellenőrzés
5. §

(1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a támogatás alapját
képező, a beszállított nyerstej mennyiségét igazoló pénzforgalmi bizonylatokat, nyilvántartásokat és egyéb
dokumentumokat, valamint a vizsgált időszakra vonatkozóan az ügyfél tehénállománya alapján tejtermelési
kapacitásbecslést végez.
(2) Ha a dokumentumokkal igazolható tejmennyiség eltér a támogatási kérelem szerint a referencia időszakban
beszállított vagy a kifizetési kérelem szerint a csökkentési időszakban beszállított tejmennyiségtől, akkor az ügyfél
csak a referencia időszakban és a csökkentési időszakban dokumentumokkal igazoltan beszállított tejmennyiségek
különbözete alapján jogosult támogatásra, figyelemmel a minimálisan támogatható tejbeszállítás-csökkentési
mennyiségre. Ha a helyszíni ellenőrzés során az ügyfél nem igazolja a 2016. július hónapban történt tejbeszállítás
tényét, akkor támogatásra nem jogosult.

6. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet a tejtermelés csökkentéséhez nyújtott támogatásról szóló, 2016. szeptember 8-i, (EU) 2016/1612
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 38/2016. (IX. 16.) NFM rendelete
a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi
követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet
módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi
követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.)
5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal az energiapolitikáért felelős miniszter felkérésére elemzést végez a villamosenergia-rendszer
középtávon várható teljesítményének egyensúlyáról, szabályozhatóságáról és biztonságos működéséről.”
2. §		
Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal az elemzést követően az energiapolitikáért felelős miniszter felkérésére elkészíti a kiírási
dokumentációt, valamint hirdetményt tesz közzé saját honlapján, az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint
legalább két országos napilapban. A hirdetmény közzétételén az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő
közzététel napját kell érteni.”
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3. §		
Az R. 5. § (2) bekezdés b) pontjában az „a VET 7. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a VET-ben” szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti az R.
a)
5. § (2) bekezdés a) pontja,
b)
5. § (3) bekezdése.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1499/2016. (IX. 16.) Korm. határozata
Varga Imre szobrászművész életművének elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Varga Imre szobrászművész által vételre felajánlott műalkotások tulajdonjogának a Magyar Állam javára,
tárgyalásos úton történő megszerzésével;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján – gondoskodjon az 1. pontban meghatározottakhoz szükséges intézkedések végrehajtásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti műalkotások közgyűjteményben
történő elhelyezéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
tulajdonjogok megszerzését követően azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti műalkotások állandó bemutatási helyén a méltó
bemutatási körülmények biztosítása érdekében kössön megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatával;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
tulajdonjogok megszerzését követően azonnal
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a nemzeti fejlesztési miniszter és az emberi erőforrások minisztere
bevonásával – a 2. pontban foglalt feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon a szükséges többletforrás
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet,
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1500/2016. (IX. 16.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép módosításáról
A Kormány
1. elfogadja a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló, 2014. március 11-i
SA.37718 (2013/N). számú bizottsági határozattal jóváhagyott regionális támogatási térkép módosítási
javaslataként, hogy a Közép-Magyarország régióban a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló
iránymutatás [C(2013) 3769] alapján kijelölt „c” térségek településeinek listája az a) és b) alpont szerint módosuljon,
és a versenyszabályok alá tartozó tevékenységekhez regionális beruházási támogatás formájában nyújtható állami
támogatások esetén a maximális támogatási intenzitás mértéke 2017. január 1-től
a)
Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd,
Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő,
Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence,
Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra,
Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel,
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Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós,
Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton,
Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó,
Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken legfeljebb 35%,
b)
Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken legfeljebb 20%
legyen azzal, hogy az a) és b) alpont szerinti támogatási intenzitások a kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal,
a középvállalkozások esetén 10 százalékponttal növelhetők,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján – gondoskodjon
az 1. pont szerinti módosítási javaslat Európai Bizottság részére történő bejelentéséről,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítse elő az 1. pontban foglaltak alapján szükséges
jogszabály-módosítási javaslatot és terjessze a Kormány elé.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az Európai Bizottság döntését követően azonnal, de legkésőbb 2016. december 31-ig
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 97/2016. (IX. 16.) ME határozata
a Magyarország Kormánya, valamint a Kolumbiai Köztársaság Kormánya, a Perui Köztársaság Kormánya,
a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Ghánai Köztársaság Kormánya, az Etióp Demokratikus
Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Szenegáli Köztársaság Kormánya, az Angolai Köztársaság Kormánya,
a Kenyai Köztársaság Kormánya, Új-Zéland Kormánya, a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya,
a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmények létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya, valamint a Kolumbiai Köztársaság Kormánya, a Perui Köztársaság Kormánya,
a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Ghánai Köztársaság Kormánya, az Etióp Demokratikus Szövetségi
Köztársaság Kormánya, a Szenegáli Köztársaság Kormánya, az Angolai Köztársaság Kormánya, a Kenyai Köztársaság
Kormánya, Új-Zéland Kormánya, a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya, a Kirgiz Köztársaság Kormánya között
a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók
területén tárgyú Egyezmények (a továbbiakban: Egyezmények) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmények létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratokat adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy az Egyezmények létrehozását követően az Egyezmények szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozatok tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,
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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.

