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III.

70391

Kormányrendeletek

A Kormány 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes
szabályairól
A Kormány
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 34. § (2) bekezdésében meghatározott, közterülethasználatra vonatkozó kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell
a)
a közérdekű célt szolgáló – különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy
filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő – filmalkotás forgatása esetén az e célt
alátámasztó dokumentumokat,
b)
a jogszabályban meghatározott illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,
c)
a forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzot,
d)
a forgatandó filmalkotás rövid bemutatását, a forgatandó jelenet rövid leírását.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemmel együtt a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál (a továbbiakban: MNF) az alábbi kérelmek is előterjeszthetőek:
a)
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem,
b)
behajtási engedély kiadása iránti kérelem,
c)
közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem,
d)
közösségi közlekedés módosítása iránti kérelem,
e)
dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem,
f)
a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás biztosítása iránti kérelem,
g)
az Mktv. 35. § (3) és (4) bekezdése szerinti kérelmek.

2. §

(1) Az MNF a közterület-használatra irányuló kérelmet egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig
haladéktalanul megküldi a közterület tulajdonosának, a filmforgatáshoz kapcsolódó egyéb kérelmet, hatósági
bejelentést pedig a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak, vagy az érintett szervnek. Az MNF a kérelem,
bejelentés megküldésével egyidejűleg elektronikus úton jelzi a tulajdonos települési önkormányzatnak,
a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak és a kérelmezőnek, hogy mely szervekhez továbbította a kérelmet,
illetve a bejelentést. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi
joggyakorlása alatt álló ingatlan filmforgatási célú használatára irányuló kérelmet az MNF haladéktalanul,
de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja az ingatlan tulajdonosi joggyakorlójához vagy
vagyonkezelőjéhez további ügyintézés céljából.
(2) A főváros területén tervezett közterület-használatra irányuló kérelmet az MNF egy munkanapon belül, sürgős
eljárás esetén pedig haladéktalanul továbbítja a Budapesti Közlekedési Központhoz. A nem a főváros területén
tervezett és nem a települési önkormányzat tulajdonában lévő közterület-használatra irányuló kérelmet az MNF egy
munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul továbbítja az illetékes közútkezelőhöz.
(3) Az MNF a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül a kérelmet megküldi a kérelemben szereplő forgatási
helyszín szerint illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak. Az illetékes
rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság köteles tájékoztatni az MNF-et, ha a kérelemben
szereplő forgatási helyszín esetében bejelentéshez kötött rendezvény megtartására bejelentés érkezett.
(4) A települési önkormányzat adatot szolgáltat az MNF részére a tulajdonában lévő közterületekről, azok pontos
kiterjedésének meghatározásával. Az MNF naprakész nyilvántartást vezet a települési önkormányzatok
tulajdonában lévő közterületekről. A nyilvántartás vezetését az MNF térképek rendszeresítése útján is gyakorolhatja.

70392
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(5) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán az MNF a települési
önkormányzat képviselő-testületének rendeletében foglalt feltételek felhasználásával elkészíti a hatósági
szerződés tervezetét, amelyet a kérelemmel együtt jóváhagyásra továbbít a települési önkormányzatnak, valamint
tájékoztatásul megküld a kérelmező részére.
(6) A hatósági szerződésnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározottakon túl – tartalmaznia kell
a)
az MNF megnevezését, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámát, az ügy számát, valamint
ügyintézőjének a nevét,
b)
a kérelmező 1. melléklet szerinti adatait,
c)
a települési önkormányzat megnevezését, számlaszámát, képviselőjének nevét,
d)
a települési önkormányzat hozzájárulását a filmforgatási tevékenység végzéséhez,
e)
a közterület-használatért fizetendő díj mértékét, megfizetésének módját, határidejét,
f)
a közterület-használat kezdő és befejező időpontját és az igénybe venni kívánt közterület pontos
megnevezését, nagyságát,
g)
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy valamennyi – e rendelet alapján a szerződésben foglalt – kötelezettség
tekintetében aláveti magát a szerződésszegés Ket. szerinti következményeinek.
(7) Az MNF hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos eljárásában, valamint az Mktv. 35. § (3)–(4) bekezdése
szerinti eljárásban a kérelmező számára kiadott hiánypótlási felhívás teljesítésének ideje az ügyintézési határidőbe
beszámít. Hiánypótlás esetén a felhívást úgy kell kiadni, hogy a hiánypótlás legkésőbb a 3. § szerinti egyeztetésen
teljesülhessen.
3. §

(1) A fővárosban tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ két munkanapon belül, sürgős
eljárás esetén haladéktalanul megvizsgálja, hogy a kérelemben foglalt feltételekkel forgalomtechnikai szempontból
biztosítható-e a közterület-használat és az erre vonatkozó álláspontját megküldi a települési önkormányzatnak,
valamint tájékoztatásul a kérelmezőnek és az MNF-nek.
(2) A filmforgatáshoz kapcsolódóan az MNF kezdeményezésére a kérelmező, az eljárásban érintett hatóságok,
szakhatóságok és szervek, a közterület tulajdonosa, a közútkezelő vagy a főváros területén tervezett közterülethasználat esetén a Budapesti Közlekedési Központ a kezdeményezéstől számított egy munkanapon belül, sürgős
eljárás esetén pedig haladéktalanul kötelesek egymással egyeztetést folytatni a tényállás, valamint a filmforgatáshoz
kapcsolódó követelmények, feltételek tisztázása érdekében. Az egyeztetés lefolytatását az MNF végzi és
dokumentálja.
(3) Amennyiben a megállapodás eredményeként a hatósági szerződés tervezetének módosítása is szükséges,
a tervezeten a módosítást a közterület tulajdonosa vezeti át.
(4) A közterület tulajdonosa az általa – a hatósági szerződésnek a kérelmező és az MNF általi aláírásának a feltételével,
a hatósági szerződésen található külön záradékban – jóváhagyott hatósági szerződést vagy a jóváhagyást
megtagadó nyilatkozatot
a)
egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő két munkanapon belül,
sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul,
b)
egyeztetés esetén az egyeztetést követő egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul
megküldi az MNF-nek és egyidejűleg értesíti a kérelmezőt, jóváhagyás esetén pedig a hatósági szerződés
jóváhagyott tervezetét tájékoztatásul megküldi a kérelmező részére azzal, hogy a hatósági szerződést
aláírhatja az MNF-nél.
(5) Amennyiben a települési önkormányzat a jóváhagyást megtagadja, az MNF a megtagadó nyilatkozat megküldését
követő munkanapon a kérelem elutasításáról határoz, és a döntést közli a kérelmezővel, valamint az ügyben érintett
hatóságokkal.
(6) A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó, a filmforgatási célú közterület-használathoz kapcsolódó egyéb
tulajdonosi hozzájárulások kiadása iránti eljárásban legkésőbb a (4) és (5) bekezdés szerinti határidők szerint dönt és
döntéséről értesíti az MNF-et, valamint a kérelmezőt.
(7) Az MNF a települési önkormányzat jóváhagyási záradékával ellátott hatósági szerződést a – szerződés települési
önkormányzat általi – visszaküldésétől számított egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul
aláírja, a forgatási helyszínről az illetékes rendőrkapitányságot, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságot
tájékoztatja.
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4. §		
Amennyiben a kérelemben és a hatósági szerződés tervezetében foglaltak módosítását a kérelmező kezdeményezi
az MNF-nél, az MNF haladéktalanul megküldi a módosítási kérelmet a filmforgatással érintett hatóságoknak,
szakhatóságoknak, a közterület tulajdonosának, az illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti
Rendőr-főkapitányságnak, a közútkezelőnek és a főváros területén tervezett közterület-használat esetén pedig
a Budapesti Közlekedési Központnak.
5. §

(1) Ha a közterület tulajdonosa
a)
egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő két munkanapon belül,
sürgős eljárás esetén pedig egy munkanapon belül,
b)
egyeztetés esetén az egyeztetést követő egy munkanapon belül
nem nyilatkozik a hatósági szerződés jóváhagyásáról, azt a hatósági szerződés tervezetében foglalt feltételeknek
megfelelően megadottnak kell tekinteni.
(2) Ha a főváros területén tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ a kérelem hozzá
történő benyújtásától számított két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén egy munkanapon belül, illetve
egyeztetés esetén legkésőbb az egyeztetésen nem nyilatkozik a jóváhagyását illetően, azt a kérelemben foglalt
feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.
(3) A 3. § (6) bekezdésében meghatározott esetben, ha a települési önkormányzat az ott meghatározott határidők
szerint nem hoz döntést, a hozzájárulást a hatósági szerződés tervezetében foglalt feltételeknek megfelelően
megadottnak kell tekinteni.
(4) Ha az MNF a települési önkormányzat által jóváhagyott hatósági szerződésnek a részére történő megküldésétől
számított egy munkanapon belül a hatósági szerződést nem írja alá, a kérelmezőt megilleti a közterülethasználatának a joga a jóváhagyási záradékkal ellátott hatósági szerződésnek a települési önkormányzat által
részére megküldött tervezete szerinti tartalommal. Ebben az esetben az MNF a kérelem benyújtásától számított
hatodik munkanapon, sürgős eljárás esetén pedig harmadik munkanapon köteles a Ket. 71. § (4) bekezdésének
alkalmazásával eljárni, továbbá ezzel egyidejűleg értesíti a közterület tulajdonosát is.

6. §

(1) A filmforgatási célú közterület-használat jogszerűségét a közterület tulajdonosa ellenőrizheti.
(2) A filmforgatás megkezdése előtt az ahhoz kapcsolódó bármely ellenőrzés kapcsán az érintett hatóságok kötelesek
egymással – az MNF iránymutatása alapján – egyeztetni és ellenőrzési tevékenységüket összehangolni.

7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
Hatályát veszti a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó
részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez
Kérelem filmforgatási célú közterület-használat engedélyezéséhez
1. A kérelmező adatai:
Kérelmező neve:
Kérelmező székhelye:
Képviselő neve:
Képviselő lakcíme:
Képviselő telefonszáma:
Képviselő e-mail címe:
Kérelmező cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:
Kérelmező adószáma:
Kérelmező bankszámlaszáma:
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2. A filmalkotás jellemzői:
Filmalkotás műfaja:
Filmalkotás munkacíme:
3. Kérelem típusa: Új kérelem Módosító kérelem Visszavonó kérelem
4. Korábbi kérelem benyújtásának ideje, illetve iktatószáma:
5. A közterület(ek) igénybevételének terjedelme1:

Közterület-használat ideje:

Sorszám

Közterület-használat

Használni kívánt

pontos célja részletesen

Közterület, illetve ingatlan elhelyezkedése (kerület

közterület

megjelölve:

megjelölése, amennyiben releváns):

nagysága:

Időtartam:

Cél:

Igényelt terület:

év, hó, nap Közterület-

(F) forgatás

m2

használat ideje:

(T) technikai kiszolgálás

(-tól,-ig)

(P) stáb parkolás

(A töredéknapokat kérjük
aláhúzással jelölni.)

(K) kiürítés

Hely-, házszám, egyéb meghatározás:

(B) forgalomtechnikai
biztonság

1

Fővárosi kérelem esetén a formanyomtatvány kerületenként töltendő ki.

6. Zaj- és hanghatások várható mértéke:
magas
alacsony
Gyalogos és járműforgalom korlátozása:
szükséges nem szükséges
Forgalomkorlátozási terv:
kiegészíti nem egészíti ki
Éjszakai forgatás (22:00 órától 06:00 óráig): igen
nem
Rendőri biztosítás szükséges:
igen
nem
Helyszínbiztosítás szükséges:
igen
nem
Díszlet építése szükséges:
igen
nem
Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. mozgóképszakmai támogatásban részesítette:
7. Egyéb előterjeszthető kérelmek:

igen

nem

1.

forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kiadására vonatkozó eljárás

2.

behajtási engedély kiadására irányuló eljárás

3.

közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárás

4.

dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás

5.

a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás
igénybevétele iránti kérelem

6.

színházi fegyverek alkalmazásához rendőrhatósági engedély [Mktv. 35. § (3) bek.]

7.

helyi jelentőségű védett természeti területen a filmforgatáshoz kapcsolódó
természetvédelmi eljárás [Mktv. 35. § (4) bek.]

8. A kérelem benyújtásával együtt csatolandó mellékletek:
8.1. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása: alapeljárás iránti kérelem esetében 10 000 forint, sürgős
eljárás iránti kérelem esetében 50 000 forint (a 7. pont szerinti kérelmek kivételével).
A díjat a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. 10032000-00313278-00000048 számú számlájára kell megfizetni,
melynek közlemény rovatában a beazonosítás érdekében kérjük megjelölni a kérelem keltének napját,
a kérelmező nevét, a kérelmezett területre vonatkozó utalást és a filmalkotás munkacímét.
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8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Közérdekű célt szolgáló filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentum.
A filmalkotás rövid bemutatása.
A forgatandó jelenet rövid tartalmi leírása.
Ha a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be, akkor az eljáró személy
meghatalmazása.
A forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzként 1:1000 vagy 1:500 léptékű
forgalomtechnikai helyszínrajz.

Kelt:
_____________________
Kérelmező
[cégszerű aláírás vagy a meghatalmazott cégszerű aláírása]

A Kormány 303/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A tulajdonjognak az állam javára történő megszerzésére irányuló jogügylet megkötésére, az állam javára
vételi jog szerződéssel történő alapítására a tulajdonosi joggyakorló előzetes egyetértését követően kerülhet sor.
Nem vonatkozik ez a rendelkezés azon esetekre, amikor az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának, illetve
a tulajdonszerzést eredményező jogügylet megkötésének jogosultját vagy kötelezettjét jogszabály állapítja meg,
valamint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vásárlási szabályzat alapján történő beszerzés esetén,
továbbá ha a tulajdonjog megszerzésére törvényben előírt kötelezettség áll fenn, vagy arra – a 2/A–2/C. § szerinti
kivétellel – közgyűjteményben történő elhelyezés céljából kerül sor.”
2. §		
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 54. §-a a következő (10a) bekezdéssel
egészül ki:
„(10a) Vásárlási szabályzatot köteles készíteni a kulturális örökség védeleméért felelős miniszter.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 304/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §

(1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
(2) Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §		
Hatályát veszti az R. 7. melléklet
a)
1.98. pontja,
b)
1.99. pontja.
3. §		
Ez a rendelet 2016. október 15. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 304/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez
1. Az R. 3. melléklet 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési
könnyítés iránti kérelme”
2. Az R. 3. melléklete a következő 733–738. ponttal egészül ki:
„733. Jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és
a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §
(2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében
734. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és
a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §
(2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében
735. Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében
736. Kisfeszültségű hálózati elem esetén üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentés
tudomásulvételére irányuló kérelem
737. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső
és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló-berendezés megszüntetés (bontás) tudomásulvétele iránti
kérelem
738. Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, Pénzügyi Békéltető Testület eljárására
irányuló kérelmek”
3. Hatályát veszti az R. 3. melléklet
a)
12. és 13. pontja,
b)
37. pontja,
c)
142. pontja,
d)
383. pontja,
e)
423–426. pontja.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 155. szám

70397

2. melléklet a 304/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez
1. Az R. 4. melléklet 448. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„448. Földhasználat adataiban történt változás bejelentése”
2. Az R. 4. melléklete a következő 621–667. ponttal egészül ki:
„621. Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
622. Az Országos Erdőállomány Adattárból adatszolgáltatás iránti kérelem
623. Használat jogának bejegyzése iránti kérelem
624. Használat jogának törlése iránti kérelem
625. Telki szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem
626. Telki szolgalmi jog törlése iránti kérelem
627. Közérdekű használati jog bejegyzése iránti kérelem
628. Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet bejegyzése iránti kérelem
629. Telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem
630. Ingatlan jogi jellege tényének feljegyzése iránti kérelem
631. Ingatlan jogi jellege tényének törlése iránti kérelem
632. Ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének feljegyzése iránti kérelem
633. Önálló zálogjog bejegyzése iránti kérelem
634. Önálló zálogjog törlése iránti kérelem
635. Törölt jelzálogjog ranghelye fenntartása tényének törlése iránti kérelem
636. Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének feljegyzése iránti kérelem
637. Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének törlése iránti kérelem
638. Jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének
feljegyzése iránti kérelem
639. Jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének törlése
iránti kérelem
640. Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének feljegyzése iránti kérelem
641. Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének törlése iránti kérelem
642. Külterületen lévő ingatlanon fekvő vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető
földterület minősítése iránti kérelem
643. Vadászati jog haszonbérletére kötött szerződés jóváhagyása iránti kérelem
644. Vadászterület határainak megállapítása iránti kérelem
645. Vadászterület legkisebb kiterjedésétől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
646. Vadasparkokban állományszabályozó vadászat elrendelése iránti kérelem
647. Mesterséges apróvadtenyésztési tevékenység engedélyezése iránti kérelem
648. Meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben vadászat engedélyezése iránti kérelem
649. Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (4) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében és 39. §
(3) bekezdésében foglalt tevékenységek engedélyezése iránti kérelem
650. Vadászterület részének vagy egészének kíméleti területté nyilvánítása iránti kérelem
651. Kíméleti területen vadászat engedélyezése iránti kérelem
652. A vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása, módosítása iránti kérelem
653. Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés engedélyezése iránti
kérelem
654. Altató-, bénítólövedékes fegyver használatának engedélyezése iránti kérelem
655. Tudományos kutatás céljából vadászati módok, vadászati idények alóli felmentés iránti kérelem
656. Vaddisznó és róka fényszóróval történő vadászatának engedélyezése iránti kérelem
657. Az egyes vadfajok állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére vagy a szükséges
védőintézkedések megtételére irányuló kérelem
658. Hatósági vadászat elrendelése iránti kérelem
659. Tudományos kísérlet, lakott területről történő eltávolítás céljából és egyéb humán-, illetve állat-egészségügyi
célból vadbefogásra kábító és bénító vegyszer, valamint lőszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
660. Vaddisznó vadfarmról, vadasparkból vadaskertbe történő kihelyezése iránti kérelem
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Emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarásának, illetve elgázosításának
engedélyezése iránti kérelem
662. Vadfaj gyérítésére szelektív méreg alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
663. Natura 2000 gyepterületeken vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításának engedélyezése
iránti kérelem
664. Szakértői vélemény kiadására irányuló kérelem keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához
665. Közúti járművezetők egészségi alkalmasságára vonatkozó szakértői vizsgálat lefolytatása iránti kérelem
666. Megváltozott munkaképességű személyek nyilatkozata rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos
eljárásban
667. Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditációs tanúsítványának kiadása iránti
kérelem”
3. Hatályát veszti az R. 4. melléklet 561. és 562. pontja.

A Kormány 305/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási
időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
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]
a)
2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
5/A. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet] 7. §-a a következő 30. ponttal egészül ki:
(Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §)
„30. 2. pontja alapján a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával
kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás”
(nyújtható.)
3. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/C. § Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §
1. 1. pontja alapján tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás,
2. 1. pontja alapján az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott
támogatás,
3. 2. pontja alapján tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás,
4. 2. pontja alapján az erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás,
5. 3. pontja alapján a mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott
támogatás,
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6. 3. pontja alapján a mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás,
7. 4. és 6. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
8. 5. pont a) alpontja alapján a mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy
a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás,
9. 5. pont b) alpontja alapján az induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági
tevékenységhez nyújtott támogatás,
10. 1., 5., 6. pontja, 7. pont d) és f ) alpontja, 11. és 12. pontja alapján csekély összegű támogatás,
11. 6. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
12. 6. pont a) alpontja alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott
támogatás,
13. 4. és 6. pontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,
14. 6. pontja alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás,
15. 7. pont a) alpontja alapján agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás,
16. 7. pont b) és c) alpontja alapján az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható
kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által
okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás,
17. 7. pont g) alpontja alapján erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására
és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás,
18. 7. pont e) alpontja alapján az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó
beruházáshoz nyújtott támogatás,
19. 7. pont f ) alpontja alapján erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás,
20. 8. pontja alapján általános csekély összegű támogatás,
21. 9. pontja alapján a Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás,
22. 10. pont a) alpontja alapján az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint
erdővédelmi célra nyújtott támogatás,
23. 10. pont b) alpontja alapján az erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás,
24. 4. és 6. pontja alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
25. 1. pontja alapján a vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási
tevékenységekhez nyújtott támogatás,
26. 2. pontja alapján a vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás,
27. 6. pont b) alpontja alapján közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás
nyújtható.”
4. §

(1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„a) – a 46., 47. és 50. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett
eleget,”
(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Nem ítélhető meg)
„h) a 11–45. és 47. alcím szerinti támogatás a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen
szénbányák részére.”
(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A 12–16., 18., 22., 48/A., 51–54. és 67–69. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a támogatást kisés középvállalkozásnak továbbadó vállalkozás részére nyújtható.
(4) A 63. alcím szerinti támogatás mikro- és kisvállalkozás, a 65. és 66. alcím szerinti támogatás mikrovállalkozás,
a 17. alcím szerinti támogatás kisvállalkozás részére nyújtható.”

5. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást,
ha a támogatás összege]
„23. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként
meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
működési támogatás esetén vállalkozásonként évente meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,”
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6. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23/A. § a) pontja a következő 6. alponttal egészül ki:
[Az Atr. 18. § (2) bekezdés d) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
támogatást, ha
a támogatás összege]
„6. a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos
beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként”
(meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,)
7. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 23/B. §-sal egészül ki:
„23/B. § (1) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 11–45. alcím hatálya alá tartozó,
500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról,
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából
ba) a 48/A. és az 55–69. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak,
bb) az 51–54. és a 66–69. alcím hatálya alá tartozó, 60 000 eurónak
megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok
közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-ai határozzák meg.”
8. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 48/A. alcímmel egészül ki:

„48/A. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával
kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás
102/A. § (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos
beruházásokhoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz
nyújtható, amely mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásához
kapcsolódik.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 40%-át,
b) az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi, a dél-dunántúli, a közép dunántúli és a nyugat-dunántúli
régióban megvalósuló beruházásoz kapcsolódó elszámolható költségek 50%-át.
(3) A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető
a) a termelői csoport vagy szervezet egyesüléséhez kapcsolódó műveletek vagy
b) az európai innovációs partnerség keretében támogatott műveletek
esetén.
(4) A támogatás keretében a 103/I. § (3) bekezdés a)–e) pontja szerinti költségek számolhatóak el.
(5) A támogatás feltétele, hogy a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
szerinti eljárás lefolytatásra kerüljön.
(6) Nem nyújtható támogatás
a) a hatályos uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához,
b) az élelmiszeralapú bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos beruházás finanszírozásához.
(7) A támogatás nem nyújtható az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított
valamely tiltás vagy korlátozás – ideértve a kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
szabályozott uniós támogatásra vonatkozó esetet is – megszegésével.”
9. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17. §
(1) bekezdése szerinti erdőgazdálkodó (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) és az erdészeti szaporítóanyagokról szóló
110/2003. (X. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet] 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti
szervezet részére nyújtható.”
10. §

(1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/I. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatás erdőgazdálkodó és a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti szervezet
részére nyújtható.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 155. szám

70401

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/I. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A támogatás keretében – figyelemmel a 702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk (7) bekezdésére –]
„f ) a megvalósíthatósági tanulmány költsége – ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján
nem merül fel az a) és a b) pont szerinti költség –”
(számolható el.)
11. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/K. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatás erdőgazdálkodó és a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti szervezet
részére nyújtható.”
12. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/L. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatás keretében
a) a szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenység, valamint bemutató és tájékoztatási
tevékenység szervezésének és lebonyolításának költsége,
b) a résztvevők utazási és szállásköltsége, napidíja,
c) a 103/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költség
számolható el.”
13. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/N. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére
irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében
a 103/I. § (3) bekezdése szerinti költség számolható el.
(2) Támogatás erdőgazdálkodó és a 702/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk (1) bekezdése szerinti
kedvezményezett részére nyújtható.”
14. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/O. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A támogatás keretében
a) az erdők genetikai erőforrásainak in situ megőrzését, ex situ megőrzését, jellemzését, összegyűjtését és
hasznosítását segítő intézkedés költsége – beleértve a jelenleg in situ megőrzött genetikai erőforrások webes
nyilvántartásait, ideértve az erdőgazdálkodási üzemen belüli megőrzést és az ex situ gyűjteményeket és
adatbázisokat is –,
b) az uniós erdők genetikai erőforrásainak megőrzésére, jellemzésére, gyűjtésére és felhasználására vonatkozó
információknak a tagállamok illetékes szervezetei közötti cseréjét elősegítő intézkedések költsége,
c) a nem kormányzati szervezetek és más érdekelt felek részvételével megvalósuló tájékoztatási, ismeretterjesztési
és tanácsadási tevékenységek, tanfolyamok, valamint szakmai jelentések készítésének költsége
számolható el.”
15. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/P. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás keretében a 103/I. § (3) bekezdés a)–d) és f ) pontja szerinti költség számolható el.”
16. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/U. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás keretében)
„1. a 103/I. § (3) bekezdés a)–d) és f ) pontja szerinti költség”
(számolható el.)
17. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/Z. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás keretében a 103/L. § (4) bekezdése szerinti költség számolható el.”
18. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
1.
2. § (1) bekezdés 95. pontjában a „határozatban” szövegrész helyébe a „határozatban (a továbbiakban:
2010/787/EU tanácsi határozat)” szöveg,
2.
3. § (4) bekezdésében a „hozható meg” szövegrész helyébe a „hajható végre” szöveg,
3.
5. § 22. pontjában az „1–3., 5., 7., 8., 10.,” szövegrész helyébe az „1–10.,” szöveg,
4.
19. § (2) bekezdés g) pontjában a „49–54.” szövegrész helyébe a „48/A., 49–54.” szöveg,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

20. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „beruházás” szövegrész helyébe a „11. és 12. alcím szerinti
támogatás esetén a beruházás” szöveg,
21. § (4) bekezdésében a „46.” szövegrész helyébe a „46., 47., 50.” szöveg,
23/A. § nyitó szövegrészében a „d)” szövegrész helyébe a „c)” szöveg,
24. § e) pontjában az „az 50–69.” szövegrész helyébe az „a 48/A. és az 50–69.” szöveg,
92. § (3) bekezdésében a „veszteség” szövegrész helyébe a „veszteség és ésszerű nyereség” szöveg,
100. § (4) bekezdésben a „b)” szövegrész helyébe az „a)” szöveg,
103/A. § (4) bekezdésében a „b)” szövegrész helyébe az „a)” szöveg,
103/A. § (6) bekezdésében az „a 717/2014/EU” szövegrész helyébe az „az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU” szöveg,
103/I. § (3) bekezdés c) pontjában az „az” szövegrész helyébe az „a lízing kivételével az” szöveg,
103/L. § (5) bekezdésében a „b)” szövegrész helyébe a „c)” szöveg,
103/O. § (2) bekezdésében az „az erdészeti szaporítóanyagokról szóló” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
103/Q. § (2) bekezdés a) pontjában a „kis- és középvállalkozásnak” szövegrész helyébe a „mikrovállalkozásnak”
szöveg,
103/Q. § (2) bekezdés b) pontjában a „mikro- és kisvállalkozás” szövegrész helyébe a „mikrovállalkozás” szöveg,
105. § f ) pontjában a „29.” szövegrész helyébe a „29. és 30.” szöveg, a „14.,” szövegrész helyébe a „14., 17.,”
szöveg

lép.
19. §		
Hatályát veszti a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a)
17/A. §-a,
b)
19. § (5) bekezdése,
c)
27. § g) pontja,
d)
103/A. § (1) bekezdésében a „ , valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk
(5)–(8) bekezdését és 5. cikkét” szövegrész,
e)
103/I. § (3) bekezdésében a „– figyelemmel a 702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk (7) bekezdésére –”
szövegrész,
f)
103/L. § (3) bekezdése és
g)
103/U. § (4) bekezdés a) pontja.

3. Záró rendelkezések
20. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 305/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

A támogatástartalom számításának módja
Az alábbi támogatástartalom-számítási képletektől eltérő számítási módszertanok alkalmazása akkor elfogadható,
ha azt
a)
az Európai Bizottság közzétette,
b)
a miniszter az Európai Bizottsággal egyezteti, és azt az Európai Bizottság jóváhagyja vagy
c)
a támogatást nyújtó a miniszterrel egyezteti, és azt az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban
a miniszter jóváhagyja.
A) Vissza nem térítendő támogatás
Fogalom: a kedvezményezett olyan közvetlen pénzjuttatásban részesül, amelyet nem terhel visszafizetési
kötelezettség.
Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke.

ahol:
Q1 = a több részletben folyósított állami támogatás első évi részösszege (az 1. év a támogatás odaítélésének éve),
Q2 = a több részletben folyósított állami támogatás második évi részösszege,
Q3 = a több részletben folyósított állami támogatás harmadik évi részösszege,
(...)
Qn = a több részletben folyósított állami támogatás n. évi részösszege,
i = diszkont kamatláb.
B) A kedvezményes kamatú vagy kamatmentes hitel vagy kölcsön, változó kamatlábon alapuló kamattámogatás
Fogalom: a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvezőbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kap hitelt.
Támogatástartalom: a piaci kamatlábbal számított elvi kamatelemek jelenértékeinek összegéből levonva
a kedvezményes kamattal ténylegesen megfizetendő kamatelemek jelenértékeinek összege.
E számítási mód olyan hitel esetén alkalmazandó,
a)
ahol a törlesztő részletek nem fix összegűek, hanem a tőketartozás csökkenő mértékének megfelelően
csökkenő törlesztéseket tartalmaznak, vagy
b)
amely szabálytalan ütemezésű.
Az egyes kamatfizetések esetén ki kell számítani 1) a valós kamatfizetést és 2) a számított egyéni referencia
kamatláb (elvi piaci kamatláb) alapján adódó elvi kamatfizetést. A különbségük [2)–1)] – ha az pozitív szám –
az adott periódusra meg nem fizetett kamat, vagyis a támogatási elem.
Mivel ezek a támogatási elemek különböző időpontokban merülnek fel, ezeknek az egy időpontra vonatkozó
jelenértékeit kell összegezni. A jelenérték-számítás a diszkont kamatláb segítségével történik. Ennek eredménye
jelenti a támogatástartalmat.

ahol:
i = diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján
Q1 = a támogatás odaítélésének évében történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is),
Qn = az „n” >1 év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is),
rref = egyéni referencia kamatláb a támogatás odaítélésének napján,
rk = kedvezményes kamatláb a támogatás odaítélésének napján (kamatmentes hitel esetén az értéke nulla),
tn = az „n” év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is).
A támogatási döntés naptári évében felmerülő támogatási elemekre nem szükséges jelenértéket számolni.
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C) Kezességvállalás
Fogalom: a kezességvállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a kezesség jogosultja részére a kezességvállalás
mértékének megfelelően helyt áll, ha a kezesség kedvezményezettje a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
Támogatástartalom: A kedvezményezett a kezességvállalásért a piacinál alacsonyabb díjat fizet, illetve
a kezességvállalás eredményeképpen a piaci kamatlábnál alacsonyabb kamatláb mellett jut hitelhez.
A piacinál alacsonyabban megállapított kezességvállalási díj alkalmazása esetén a támogatástartalom
a kezességvállalásért feltételesen fizetendő piaci (számított) díj és a ténylegesen fizetendő díj különbsége
jelenértékének összege, az alábbi képlettel számítva:

ahol:
i = diszkont kamatláb az állami támogatás odaítélésének napján,
PR1 = a kezességvállalásért az első évben fizetendő piaci (számított) díj,
PR1’ = a kezességvállalásért az első évben ténylegesen fizetendő díj,
PR2 = a kezességvállalásért a második évben fizetendő piaci (számított) díj,
PR2’ = a kezességvállalásért a második évben ténylegesen fizetendő díj,
PRn = a kezességvállalásért az n. évben fizetendő piaci (számított) díj,
PRn’ = a kezességvállalásért az n. évben ténylegesen fizetendő díj.
A kezességvállalás meglétéből fakadó, piacinál alacsonyabb kamat esetén a támogatástartalom
a kezességvállalással fedezett hitel törlesztő részletei, valamint egy ugyanilyen, de fedezetlen hitelnek az egyéni
referencia kamatlábbal számított törlesztő részletei közötti különbség, jelenértékre számítva, az alábbi képlet
szerint:

ahol:
i = diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján,
Q1 = a támogatás odaítélésének évében történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is),
Qn = az „n” >1 év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is),
rref = fedezetlen hitel kamatlába, a támogatás odaítélésének napján,
rk = fedezett hitel kamatlába a támogatás odaítélésének napján,
tn = az „n” év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is).
A támogatási döntés naptári évében felmerülő támogatási elemekre nem szükséges jelenértéket számolni.
A töredékéveket a garantált töredékidőszak hosszának a teljes évhez viszonyított arányában kell figyelembe venni.
Ha a kezességvállalási díj nem minősül piacinak és a hitel kamatlába a kezességvállalásból adódó fedezettség miatt
egy ugyanilyen nem fedezett hitel kamatlábánál alacsonyabb, akkor a támogatástartalom egyenlő a fedezetlen hitel
és a fedezett hitel összes pénzügyi költségének a különbségével, azaz a fedezett hitel kamatai jelenértékének és
a kezességvállalási díjak jelenértékének összege kivonva a fedezetlen hitel kamatai jelenértékének összegéből.
D) Kamattámogatás
Fogalom: a kedvezményezett által fizetendő kamat egészének vagy egy részének átvállalása.
Támogatástartalom: az átvállalt kamatösszeg jelenértéke. Ha a kamattámogatás időszakonkénti elemeinek
nagysága előzetesen ismert, a támogatástartalom számítása a vissza nem térítendő támogatás analógiájára
a következő képlettel történik:

ahol:
Q1 = az első évben nyújtott kamattámogatás,
Q2 = a második évben nyújtott kamattámogatás,
Q3 = a harmadik évben nyújtott kamattámogatás,
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(...)
Qn = az n. évben nyújtott kamattámogatás,
i = diszkont kamatláb.
E) Adókedvezmény
Fogalom: a kedvezményezettnek a törvényben meghatározott általánosan érvényes adónál kevesebb adót kell
fizetnie az adó alapjának, illetve az adó mértékének csökkentése vagy részbeni vagy teljes elengedése miatt.
Támogatástartalom: a megítélt adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása az A) pont szerinti vissza nem
térítendő támogatás támogatástartalmának kiszámításához hasonlóan történik. A számítás során a kapott állami
támogatás, vagyis a megítélt adókedvezmény teljes összegének jelenértékét kell kiszámítani.
Az igénybe vett adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása a következő képlettel történik:

ahol:
TT = AJ: támogatástartalom, az igénybe vett összes adókedvezmény jelenértéken,
X1 = a beruházás üzembe helyezését követő adóévben igénybe vett adókedvezmény folyó áron (ha
az adókedvezmény igénybevételének kezdő éve a beruházás üzembe helyezésének adóévét követő adóév: X1 = 0),
Xn = a beruházás üzembe helyezését követő n. adóévben igénybe vett adókedvezmény folyó áron,
r2 = a beruházás üzembe helyezésének adóévét követő adóévben érvényes diszkont kamatláb,
rn = a beruházás üzembe helyezésének adóévét követő n. adóévben érvényes diszkont kamatláb és 2≤n≤14.
Az adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása során az egyes adóévek utolsó napján hatályos diszkont
kamatlábat kell figyelembe venni.
F) Tőkejuttatás
Fogalom: a kedvezményezett vállalkozásnak tőkejuttatást biztosít az államháztartás alrendszeréhez tartozó szerv.
Támogatástartalom: a tőkejuttatás csak akkor minősül átlátható támogatásnak a 2. § 1. pont a)–d) alpontjai szerinti
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek alkalmazásában, ha a támogatástartalom nem
haladja meg a csekély összegű támogatás felső határát, továbbá a rendeletek alkalmazása során a tőkejuttatás
támogatástartalma megfelel a tőkejuttatás teljes összegének.
G) Egyéb, nem pénzbeli juttatás
Fogalom: a kedvezményezett a piaci árnál alacsonyabb áron, illetve kedvezőbb feltételekkel jut valamely ingó vagy
ingatlan vagyontárgyhoz, illetve szolgáltatáshoz.
Támogatástartalom: a piaci ár és a fizetett ár különbözetének jelenértéke.”
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2. melléklet a 305/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez
„5/A. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
I. RÉSZ
A 702/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő
állami támogatásokkal kapcsolatos információk
A támogatás száma
(a miniszter tölti ki)

…………

Régió

A régió neve
…………

Regionális támogatási státusz
a 25. § (1) bekezdése alapján
…………

A támogatást nyújtó hatóság

Név

…………

Postacím

…………

Internetcím

…………

A támogatási intézkedés megnevezése

…………

Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben
megjelent támogatás elérhetősége)

…………

A támogatási intézkedés teljes szövegének
internetes elérhetősége

…………

Az intézkedés típusa

o Program
o Ad hoc támogatás

Létező támogatási program vagy ad hoc
támogatás módosítása

A kedvezményezett és annak
a csoportnak a neve, amelyhez
tartozik
…………
A támogatás bizottsági hivatkozási
száma

o Meghosszabbítás

…………

o Módosítás

…………

Időtartam program esetén

[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]

A támogatás nyújtásának napja ad hoc
támogatás esetén

[év][hónap][nap]

Érintett gazdasági ágazat

o Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra
o A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg
TEÁOR-csoport szintjén): …………

A kedvezményezett típusa

o Kkv
o Nagyvállalkozás

Költségvetés

A program tervezett teljes költségvetése

… Ft

A vállalkozásnak odaítélt ad hoc
támogatás teljes összege

… Ft

Kezességvállalás összege (hitelösszeg)

… Ft
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Támogatási eszköz

o Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás
o Hitel/visszafizetendő előleg
Ha releváns, a bruttó támogatási
egyenérték kiszámításának
módszerét jóváhagyó bizottsági
határozat száma
…………

o Kezességvállalás

o Adókedvezmény vagy adómentesség
o Kockázati tőke nyújtása
o Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő
kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban):
o Vissza nem térítendő támogatás
o Kölcsön
o Kezességvállalás
o Adókedvezmény
o Kockázati tőke nyújtása
Uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás
esetén

Az uniós alap(ok)
neve
…………
…………

Az uniós
társfinanszírozás
összege (uniós
alaponként)
… Ft
… Ft

Teljes összeg
… Ft

II. RÉSZ
Kérjük, adja meg, hogy a 702/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg
a támogatási intézkedés.
Elsődleges (általános)
célkitűzés

Célkitűzés

Legmagasabb
támogatási
intenzitás

Legmagasabb
támogatási
összeg
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Az elsődleges
mezőgazdasági termeléssel,
a mezőgazdasági termékek
feldolgozásával és
a mezőgazdasági termékek
forgalmazásával foglalkozó
kkv-k részére nyújtott
támogatások
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Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó,
mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre
vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott
támogatás (14. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott támogatás
(15. cikk)

...%

... Ft

A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló
beruházásokhoz nyújtott támogatás (16. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és
a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos
beruházásokhoz nyújtott támogatás (17. cikk)

...%

... Ft

A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének
megkezdéséhez és a mezőgazdasági kisüzemek
fejlesztéséhez nyújtott vállalkozásindítási támogatás
(18. cikk)

...%

... Ft

A termelői csoportok és szervezetek tevékenységének
megkezdéséhez nyújtott támogatás a mezőgazdasági
ágazatban (19. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági termékek termelőinek
a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott
támogatás (20. cikk)

...%

... Ft

A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez
nyújtott támogatás (21. cikk)

...%

... Ft

A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás
(22. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági üzemben szükséges személyi
helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás
(23. cikk)

...%

... Ft

A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós
intézkedésekhez nyújtott támogatás (24. cikk)

...%

... Ft

A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen
éghajlati jelenség által okozott károk ellentételezésére
nyújtott támogatás (25. cikk)

...%

... Ft

Az állatbetegségek és a növénykárosítóval való fertőzöttség
megelőzésével, megfékezésével és felszámolásával
kapcsolatos költségek fedezéséhez nyújtott támogatás,
valamint az állatbetegségek és a növénykárosítók által
okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (26. cikk)

...%

... Ft

Az állattenyésztési
ágazatnak nyújtott
támogatás és az elhullott
állatokkal kapcsolatos
támogatás (27. cikk)

Az állattenyésztési ágazatnak
nyújtott támogatás [27. cikk
(1) bekezdés a) vagy b) pontja]

...%

... Ft

Az elhullott állatok
elszállításához nyújtott
támogatás [27. cikk
(1) bekezdés c), d) vagy
e) pontja]

...%

... Ft

...%

... Ft

A biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (28. cikk)
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A mezőgazdasági üzemek
területén található kulturális
vagy természeti örökség
megőrzésére irányuló
beruházásokhoz nyújtott
támogatás

A mezőgazdasági üzemek területén található kulturális és
természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz
nyújtott támogatás (29. cikk)

...%

... Ft

A természeti katasztrófák
által a mezőgazdasági
ágazatban okozott károk
orvoslásához nyújtott
támogatás

A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban
okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás (30. cikk)
A természeti katasztrófa típusa
o földrengés
o lavina
o földcsuszamlás
o árvíz
o tornádó
o hurrikán
o vulkánkitörés
o kontrollálatlan vegetációtűz
A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma
[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap]

...%

... Ft

A mezőgazdasági és
az erdészeti ágazatban
nyújtott kutatási-fejlesztési
támogatás

A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott
kutatási-fejlesztési támogatás (31. cikk)

...%

... Ft
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Az erdészeti ágazatnak
nyújtott támogatások

A vidéki térségekben
működő kkv-k számára
nyújtott, az EMVA-ból
társfinanszírozott vagy
az ilyen társfinanszírozott
intézkedésekhez kiegészítő
nemzeti finanszírozásként
biztosított támogatások
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Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás
(32. cikk)

...%

... Ft

Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához nyújtott
támogatás (33. cikk)

...%

... Ft

Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, természeti
katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati
jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek,
növénykárosítók és katasztrófaesemények által okozott
erdőkárok megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott
támogatás (34. cikk)

...%

... Ft

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és
környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz
nyújtott támogatás (35. cikk)

...%

... Ft

A Natura 2000 erdőterületekhez kapcsolódó hátrányok
leküzdéséhez nyújtott támogatás (36. cikk)

...%

... Ft

Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos
szolgáltatásokhoz és erdővédelmi célokra nyújtott
támogatás (37. cikk)

...%

... Ft

Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez
és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás
(38. cikk)

...%

... Ft

Tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás
az erdészeti ágazatban (39. cikk)

...%

... Ft

Az erdészeti ágazat fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy
átalakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz
nyújtott támogatás (40. cikk)

...%

... Ft

Az erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei
termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére
irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (41. cikk)

...%

... Ft

Az erdők genetikai erőforrásainak megőrzése (42. cikk)

...%

... Ft

Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott támogatás (43. cikk) ...%

... Ft

A mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági termékké
való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos
beruházásokhoz nyújtott támogatás (44. cikk)

...%

... Ft

Az induló vállalkozások által vidéki térségekben folytatott
nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott támogatás
(45. cikk)

...%

... Ft

A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási
szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (46. cikk)

...%

... Ft

A vidéki térségekben működő kkv-k számára
tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez
nyújtott támogatás (47. cikk)

...%

... Ft

Az aktív mezőgazdasági termelőknek a gyapotra és
az élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerekhez való
csatlakozáshoz nyújtott támogatás (48. cikk)

...%

... Ft

A minőségrendszer hatálya alá tartozó gyapottal és
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós
tevékenységekhez nyújtott támogatás (49. cikk)

...%

... Ft

”
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A Kormány 306/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont
1.1. alpontjában,
a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
13. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont
12.4. alpontjában és 17. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és d) pontjában, 21/A. § a) és
b) pontjában és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–s) és w)–y) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–j), m), r), s) és
w) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2001. Korm.r.) 5/A. §
(2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2d) A (2) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak megállapításához a régészeti örökség és a műemléki érték
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben kijelölt kulturális örökségvédelmi hatóság
(a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság) a műemléki érték és a régészeti örökség védelmével kapcsolatos
eljárásában a jogszabályban meghatározott örökségvédelmi tanácsadó testületek véleményét kikérheti.”
2. §		
A 191/2001. Korm.r.
a)
5/B. § (3) bekezdésében az „a hatóság” szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóság és a kulturális javak
hatósága (a továbbiakban együtt: hatóság)” szöveg,
b)
5/B. § (4) bekezdés c) pontjában az „a hatóság engedélyében, illetve nyilatkozatában foglaltaktól” szövegrész
helyébe az „az örökségvédelmi hatóság engedélyében foglaltaktól, illetve tudomásulvételétől” szöveg,
c)
5/C. § (2) bekezdésében az „a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
szóló kormányrendeletben kijelölt kulturális örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: örökségvédelmi
hatóság) engedélyéhez vagy hatósági nyilatkozatához” szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóság
engedélyéhez vagy tudomásulvételéhez” szöveg,
d)
7. § (1) bekezdésében a „régészeti örökség és műemlékek esetében illetékes örökségvédelmi hatóság,
a kulturális javak vonatkozásában a Hivatal Műtárgyfelügyeleti Irodája (a továbbiakban együtt: hatóság)”
szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti a 191/2001. Korm.r.
a)
2. § (3) bekezdése,
b)
4. § (1) bekezdésében az „a kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése előtt védetté nyilvánított elemei
közül” szövegrész,
c)
7/B. §-a,
d)
8. § (2) és (3) bekezdése, valamint
e)
2. és 3. melléklete.
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2. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 252/2006. Korm.r.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Világörökségi helyszínen a tájegységi tervtanácsba tervtanácsi tagként az e jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő és szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező olyan tervezőt vagy szakértőt is
delegálni kell, aki a tevékenységét az adott világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen végzi, ilyen
hiányában más tervező vagy szakértő is delegálható.”
5. §		
A 252/2006. Korm.r. 13. § (4) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A tervtanácsi tárgyaláson minden esetben meghívottként, tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vesz részt:)
„f ) világörökségi helyszínen a tájegységi tervtanácsban a világörökségi gondnokság képviselője.”
6. §		
A 252/2006. Korm.r. „A tervtanácsi eljárás rendje” című alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A tájegységi tervtanács üléseit a világörökségi helyszínen helyben kell megtartani.”
7. §		
A 252/2006. Korm.r. „A tervtanácsi vélemény” című alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Világörökségi helyszínen a tájegységi tervtanácsi vélemény kialakítása során az érintett település
polgármesterének álláspontját ki kell kérni és érdemben meg kell vizsgálni.”

3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet
a)
1. § (3) bekezdésében az „ellátja a nyilvántartott műemléki értékkel, a műemlék építménnyel kapcsolatos”
szövegrész helyébe az „ellátja a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott
műemléki értéket, műemléket, továbbá műemlék telkét érintő” szöveg,
b)
1. § (6) bekezdésében a „nyilvántartott műemléki értékkel és a műemlék építménnyel kapcsolatos” szövegrész
helyébe a „kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket,
műemléket, továbbá műemlék telkét érintő ügyekben” szöveg,
c)
3. § (3) bekezdésében a „nyilvántartott műemléki érték és a műemlék építmény tekintetében, műemléki
környezetben vagy műemléki jelentőségű területen” szövegrész helyébe a „kulturális örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, műemlék telkét, továbbá
műemléki környezetet vagy műemléki jelentőségű területet érintő” szöveg
lép.

4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
a)
9. § (5) bekezdés d) pont de) alpontjában az „engedély” szövegrész helyébe az „engedély vagy
a tudomásulvétel igazolása” szöveg,
b)
34. § (2) bekezdésében a „bírságkategóriába” szövegrész helyébe a „kategóriába” szöveg
lép.

5. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és
a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi
várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 315/2011. Korm.r.)
a)
1. § (2) bekezdésében a „(2a)–(5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3)–(5) bekezdés” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe
a „miniszter” szöveg,
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c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
lép.
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3. § (2) bekezdésében a „Központ a világörökségi testület ülését követően haladéktalanul a miniszter
állásfoglalását kéri. A miniszter az állásfoglalását a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül
adja meg.” szövegrész helyébe a „miniszter dönt, és állásfoglalását 30 napon belül megküldi a kezelési terv
készítőjének,” szöveg,
3. § (3) bekezdésében a „Központnak” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,
3. § (4) bekezdés a) pontjában a „Központ” szövegrész helyébe a „kezelési terv készítője” szöveg,
4. § (1) bekezdésében az „a kezelési terv tervezetét honlapján” szövegrész helyébe az „az általa vezetett
minisztérium honlapján a kezelési terv tervezetét” szöveg,
4. § (4) bekezdésében a „3. § (2) bekezdése és a 3. § (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „3. §
(2)–(4) bekezdése” szöveg,
15. §-ában a „14. § (1) bekezdés szerint megkeresettek a javaslatot támogatják” szövegrész helyébe
a „természetvédelemért felelős miniszter a javaslatot támogatja” szöveg,
2. melléklet II. pont 2. pont c) alpontjában a „megadása és” szövegrész helyébe a „megadása vagy” szöveg

11. §		
Hatályát veszti a 315/2011. Korm.r.
a)
1. § (2a) bekezdése,
b)
2. § (8) bekezdése,
c)
4. § (1) bekezdés a) pontjában az „a miniszternek és” szövegrész,
d)
6. § (1) bekezdésében az „a Központ és” szövegrész,
e)
14. §-ában az „a Központtól, illetve” szövegrész.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 312/2012. Korm.r.) 10/A. alcíme a következő
11/C. §-sal egészül ki:
„11/C. § Az építésügyi hatóság a világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen új épület építésére vagy
meglévő épület bővítésére, átalakítására vagy bontására irányuló építésügyi engedélyezési eljárásban az általa
vizsgált örökségvédelmi szakkérdésben öt napos határidővel kikéri a világörökségi hatóság véleményét, és
állásfoglalását ennek figyelembevételével adja meg.”
13. §		
A 312/2012. Korm.r. 54. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintően, továbbá műemléki jelentőségű területen, műemlék
történeti tájon, világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen álló építmény esetén a tudomásulvételt
abban az esetben is meg kell tagadni a (6) bekezdésben meghatározott határidőn belül, ha megállapítható, hogy
a megvalósult állapot a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek nem felel meg.”
14. §		
A 312/2012. Korm.r.
a)
54. § (7) és (7a) bekezdésében a „(6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(6) és (6a) bekezdés” szöveg,
b)
58. § (3) bekezdésében az „értéken” szövegrész helyébe az „értéken, műemléki környezetben vagy műemléki
jelentőségű területen” szöveg,
c)
5. melléklet VII. pont 1. alpontjában a „Szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges dokumentáció” szövegrész
helyébe a „Szakhatósági állásfoglaláshoz vagy szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentáció tartalmi
követelményei” szöveg, valamint a „területen álló építmény esetén” szövegrész helyébe a „helyszínen vagy
világörökségi területen álló vagy tervezett építmény esetén:” szöveg,
d)
6. melléklet I. táblázat A:38 mezőjében, valamint a III. táblázat A:17 mezőjében a „világörökségi” szövegrész
helyébe a „világörökségi helyszínen vagy világörökségi” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti a 312/2012. Korm.r.
a)
11/B. § (1) bekezdésében a „nyilvántartott műemléki értéket,”, valamint a „ , műemlék telkén, műemléki
jelentőségű területen, műemléki történeti tájon vagy világörökségi területen az” szövegrész,
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b)
c)
d)

12/A. alcíme,
39. § (1) bekezdés a) pontja,
40. § (5) bekezdés f ) pontjában a „ , vagy műemlék esetén az eltérés a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek nem felel meg” szövegrész.

7. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. Korm.r.) 16. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A tervezési programban – amelyet az építtető és tervező közösen készít elő – a tervezés tárgyától és nagyságrendjétől
függően ismertetni kell)
„p) a helyszínen fennálló régészeti érintettség vagy védelem tényét a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartástól
lekért adatok alapján.”
17. §		
A 266/2013. Korm.r. 16. § (3) bekezdés o) pontjában a „feltételeit.” szövegrész helyébe a „feltételeit,” szöveg lép.

8. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 39/2015. Korm.r.) 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Kötv.-ben, e rendeletben, valamint más jogszabályokban meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki
érték védelmével (a továbbiakban együtt: örökségvédelem) kapcsolatos hatósági feladatok ellátására – a régészeti
örökség és a műemléki érték védelmével összefüggő, a Kötv. 71. §-ában meghatározott nyilvántartások (a továbbiakban:
nyilvántartás) vezetésével kapcsolatos feladatok kivételével – örökségvédelmi feladatkörében]
„b) a járási, fővárosi kerületi hivatalok örökségvédelmi hatósági feladatellátásának törvényességi, szakszerűségi
ellenőrzésére és az e rendeletben meghatározott hatósági feladatokra örökségvédelmi hatóságként országos
illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát”
(jelöli ki.)
19. §		
A 39/2015. Korm.r. 2. alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § A Kötv. szerinti, jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ.”
20. §		
A 39/2015. Korm.r. 8. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jelentés egy-egy példányát a feltárás befejezését követő harminc napon belül meg kell küldeni
papír alapon és elektronikus adathordozón)
„ab) a nyilvántartást vezető hatóságnak és”
21. §

(1) A 39/2015. Korm.r. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kötv. 20. § (2) bekezdésében megjelölt tevékenységet annak megkezdése előtt legalább öt nappal be kell
jelenteni lelőhelyenként
a) elektronikus úton a hatóságnak, valamint
b) országos jelentőségű védett természeti terület esetén a működési területével érintett nemzeti park
igazgatóságnak.”
(2) A 39/2015. Korm.r. 10. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdés a) pontja esetében a bejelentést a 4. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel
ellátott formanyomtatványon kell megtenni.
(6) A (3) bekezdés b)–d) pontja esetében a bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a fémkereső műszer használatával érintett terület egyértelmű lehatárolását EOV rendszerben készült térképen,
b) a fémkereső műszer használatának tervezett idejét,
c) a fémkereső műszer használójának igazolását arról, hogy feladatainak ellátásához szükséges a fémkereső műszer,
d) az alkalmazni tervezett fémkereső műszer típusának megnevezését és műszaki leírását.
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(7) A (3) bekezdés szerinti tevékenységek végzése során az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt szervnek
a 41. § (3) bekezdése szerinti tudomásulvételről szóló értesítését a tevékenység végzője köteles a tevékenység
végzése során magánál tartani, és a fémkereső műszer használatának ellenőrzésére jogosult szerv felszólítására
bemutatni.”
22. §		
A 39/2015. Korm.r. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készíthető, ha
a) a nyomvonalas létesítmény esetén a tervezett földmunkák által érintett terület szélessége nem éri el a 3,5 métert,
b) nem nyomvonalas létesítmény esetén a régészeti lelőhely földmunkával érintett területe nem éri el az 1000 m2-t,
c) a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv rendelkezésére álló tervezési és régészeti adatok alapján
megállapítható, hogy a beruházás során végzett földmunka nem éri el a régészeti örökség jelentkezésének felső
síkját, vagy a beruházás megvalósításának módja nem veszélyezteti a régészeti jelenségeket, vagy
d) az előzetes régészeti dokumentáció készítése során elvégzett roncsolásmentes vizsgálatok eredményei vagy
a beruházás jellege próbafeltárás végzését nem indokolják.
(2) Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készítésére – a próbafeltárás végzésének kivételével – a Kötv.
23/C. §-át kell alkalmazni.”
23. §		
A 39/2015. Korm.r. 21. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A próbafeltárás a bejelentés megtételére a 10. § (1) bekezdésében előírt határidő leteltét követően kezdhető
meg, ha
a) jogszabály alapján egyéb engedélyre nincs szükség,
b) a próbafeltárás területe a 16. § (3) bekezdése szerint régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban van, és
c) a hatóság a tevékenység végzése ellen nem emelt kifogást.
(4) Az előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett próbafeltáráshoz kapcsolódó földmunka elvégzéséről
a beruházó költségén a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv gondoskodik.”
24. §		
A 39/2015. Korm.r. 22. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A hatóság a beruházás műszaki adatainak a régészeti érintettség szempontjából lényeges megváltozása, vagy
a beruházás helyszínének részleges megváltozása esetén a feltárási projektterv módosítását írhatja elő.
(9) A beruházás helyszínének teljes megváltoztatása örökségvédelmi szempontból új beruházásnak minősül, mely
esetben a beruházónak új feltárási projekttervet kell készíttetnie.”
25. §		
A 39/2015. Korm.r. 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/B. § Közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv
a) a jogszabályban meghatározott régészeti előkészítési és koordinációs feladatai körében ellátja a Kötv. 23/G. §
(1a) bekezdése szerinti feladatokat,
b) a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó földmunka elvégzését a beruházó költségén vállalhatja.”
26. §		
A 39/2015. Korm.r. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) Nagyberuházást megelőző feltárást a régészeti feladatellátás megyére kiterjedő területi szakaszán
a közlekedési infrastruktúra-beruházás kivételével
a) az akkreditált megyei hatókörű városi múzeum, Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum, ha akkreditált,
b) az a) pont szerinti akkreditált intézmény hiányában országos akkreditációt nyert intézmény az elért pontszámok
sorrendje szerint,
c) a b) pont szerinti akkreditált intézmény hiányában a nagyberuházás helye szerinti megyével szomszédos megyék
akkreditált megyei hatókörű városi múzeumai közül a nagyberuházás helye szerinti megyére akkreditált intézmény
az elért pontszámok sorrendje szerint,
d) a c) pont szerinti akkreditált intézmény hiányában a megyére akkreditált egyéb intézmény az elért pontszámok
sorrendje szerint,
e) az a)–d) pontban meghatározott intézmény hiányában a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv végez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltárásra jogosult akkreditált intézmény hiányának kell tekinteni az intézmény
kapacitáshiányát is.
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(3) Akkreditált intézmény igazolt kapacitáshiányának tekinthető, ha
a) az intézmény által az akkreditációs eljárás során igazolt valamennyi saját kapacitás igazolt módon
nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátásban vesz részt, ezért nem áll rendelkezésre,
b) az akkreditált intézmény nyilatkozata szerint a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátásra a Kötv.
23/F. § (9) bekezdése szerinti költséghatár nem elegendő.
(4) Ha az (1) bekezdés szerinti feltárásra jogosult akkreditált intézmény igazolt kapacitáshiánya nem áll fenn, akkor
a nagyberuházást megelőző régészeti feltárást köteles elvégezni.
(5) Ha az (1) bekezdés szerinti feltárásra jogosult akkreditált intézmény a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének
nem tesz eleget, elveszíti akkreditációját és újabb akkreditáció iránti kérelmet három éven belül nem nyújthat be.”
27. §		
A 39/2015. Korm.r. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv Kötv. 23/G. § (1c) bekezdése szerinti megkeresésére a feltáró
intézmény vagy akkreditált szervezet öt napon belül válaszol.”
28. §		
A 39/2015. Korm.r. 30. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Műemléken a külső homlokzat 30%-ánál nagyobb felületet eltakaró reklám nem helyezhető el, kivéve
a) az építmény külső homlokzatán folyamatban lévő, a hatóság által tudomásul vett vagy jogerős engedély alapján
végzett építési tevékenység vagy egyéb munkálatok időszakát, vagy
b) időszaki kulturális rendezvény vagy program hirdetményét.”
29. §		
A 39/2015. Korm.r. 33. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Műemléki jelentőségű területen álló építmény közterület felé eső homlokzatán reklám elhelyezésére a 30. §
(7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”
30. §

(1) A 39/2015. Korm.r. 46. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Fémkereső műszer használatának minősül, ha a fémkereső műszer építményen kívül összeszerelt és
üzemképes állapotban van.”
(2) A 39/2015. Korm.r. 46. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kérelemhez mellékelni kell:)
„f ) a feltárásra jogosult intézménnyel kötött megbízási szerződés vagy együttműködési megállapodás hiteles
másolatát.”
(3) A 39/2015. Korm.r. 46. § (4) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A fémkereső műszer használatára vonatkozó kérelmet el kell utasítani, ha)
„e) a tervezett tevékenység a régészeti örökség vagy a hadtörténeti örökség felderítését célozza – kivéve, ha
feltárásra jogosult intézmény megbízásából vagy az intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján
végzik, vagy
f ) a tevékenység engedélyezését a (3) bekezdés szerinti szakvélemény nem támogatja.”
(4) A 39/2015. Korm.r. 46. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély részét képezi a hatóság által hitelesített,
EOV rendszerben készült térkép a tevékenység végzésével érintett terület lehatárolásával.”
(5) A 39/2015. Korm.r. 46. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatára vonatkozó jogerős engedélyt az engedélyes köteles
a tevékenység végzése során magánál tartani, és a fémkereső műszer használatának ellenőrzésére jogosult szerv
felszólítására bemutatni.
(13) Ha a tevékenység során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy
a) kerül elő, az engedélyes köteles a Kötv. 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentést megtenni,
b) nem kerül elő, az engedélyes köteles a fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély lejártát követő
30 napon belül a hatóságnak jelentést küldeni a tevékenységéről, és nyilatkozni, hogy régészeti emlék, lelet vagy
annak tűnő tárgy nem került elő a fémkereső műszerrel végzett tevékenység során.”

31. §		
A 39/2015. Korm.r. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bejelentést, a kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs
rendszeren (ÉTDR) keresztül kell benyújtani a 9. mellékletben meghatározott tartalommal.”
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32. §		
A 39/2015. Korm.r. 29. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„29. Az örökségvédelmi szakhatósági eljárás és szakkérdés vizsgálatának követelményei és
szempontjai régészeti lelőhely, régészeti védőövezet esetén”
33. §		
A 39/2015. Korm.r. 29. alcíme a következő 65/A. §-sal egészül ki:
„65/A. § Ha valamely hatóság illetékessége több megyére terjed ki, az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatát
a tervezett tevékenység helye szerinti örökségvédelmi hatóság végzi.”
34. §		
A 39/2015. Korm.r. a következő 70/A. §-sal egészül ki:
„70/A. § A hatóság a régészeti lelőhelyet veszélyeztető tevékenység végzését megtiltja.”
35. §		
A 39/2015. Korm.r. 72. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A hatóság a helyszíni szemle során a helyszínről, annak környezetéről dátummal ellátott fényképfelvételt
készít.”
36. §		
A 39/2015. Korm.r. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a hatóság a tevékenység végzésének folytatását a 72. § (2) bekezdés a) pontja szerint megtiltotta,
az ellenőrzés napjától számított nyolc napon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv megállapításai és
fényképfelvételek alapján, azonnal végrehajtható határozattal elrendeli a szabálytalan állapot megszüntetését.
A szabálytalan állapot megszüntetésének határideje a döntés kézbesítésétől számított legfeljebb hat hónap, mely
határidő a kötelezett kérelmére indokolt esetben egyszer három hónappal meghosszabbítható.”
37. §		
A 39/2015. Korm.r. 74. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A hatóságnak hivatalból öt évenként legalább egy alkalommal a helyszínen kell ellenőriznie az illetékességi
területén található védett műemléki érték állapotát, fenntartását.
(2) A helyszíni ellenőrzést követően a hatóság kezdeményezheti a műemlékek Kötv. 35/A. § (1) bekezdése szerinti
kategóriába sorolásának módosítását. A Kötv. 35. § (1) bekezdése szerinti esetekben haladéktalanul kezdeményezi
a nyilvántartott műemléki érték nyilvántartásból történő törlését vagy a műemléki védettség megszüntetését.”
38. §		
A 39/2015. Korm.r. 74. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzés helyszíni szemléje során]
„a) nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetén a 11. melléklet szerinti állapotfelvételi adatlapot kell kitölteni,”
39. §		
A 39/2015. Korm.r. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § (1) A védett műemléki érték szabályos vagy szabályossá tett állapotát a hatóság jogszerű hallgatással
tudomásul veszi.
(2) Ha a védett műemléki érték szabálytalan állapota helyreállítással nem orvosolható, a hatóság – a (4) bekezdésben
meghatározott esetek kivételével – a 74. §-ban meghatározott helyszíni szemlét követő tizenöt napon belül jogszerű
hallgatással tudomásul veszi a védett műemléki értéket érintő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez
kötött, de a hatósághoz benyújtott bejelentés vagy engedélykérelem mellékleteitől eltérően végzett tevékenységek
befejezésével megvalósult állapot fennmaradását.
(3) Az örökségvédelmi fennmaradási tudomásulvétel során, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak
– a (4) bekezdés kivételével – a hatóság a tevékenységek befejezésével megvalósult állapot fennmaradását
feltételekhez kötheti. A 9. melléklet II. rész A. pontja szerinti állapotdokumentáció elkészítése feltételként szabható.
(4) A megvalósult beavatkozások fennmaradása nem vehető tudomásul, ha a szabálytalanul megvalósított
beavatkozás eredményeként
a) a nyilvántartott műemléki érték esetén az egymást követő egyes beavatkozások összeadódó hatása miatt
az érintett védett érték
aa) anyagában helyreállíthatatlanul megsérült vagy elpusztult,
ab) veszélyeztetetté vált; vagy
b) műemlék esetén – az a) pontban felsoroltakon túlmenően –
ba) a védett érték jellegét, történelmi és eszmei jelentőségét, ezek eredetiségét, hitelességét, integritását
veszélyeztető és sértő állapot jött létre,
bb) olyan állapot jön létre, amely a védett érték érvényesülését és megjelenését gátolja;
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c) műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon a védettséget megalapozó értéket veszélyeztető és
sértő, valamint az érték, műemléki környezetben a műemlék zavartalan érvényesülését gátló állapot jött létre.”
40. §		
A 39/2015. Korm.r. 36. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. A helyreállítási kötelezés védett műemléki érték esetén
76. § (1) A hatóság műemlékvédelmi érdekből a sérült védett műemléki érték haladéktalan helyreállítását írhatja elő.
(2) A műemlék zavartalan érvényesülése érdekében a hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl
elrendelheti:
a) a nem illeszkedő szerkezetek, burkolatok, díszítmények vagy beépített berendezési tárgyak, felszerelések
eltávolítását vagy átalakítását,
b) a szabályossá tételi kötelezettség nem teljesítése esetén az örökségvédelmi engedély vagy bejelentés nélkül,
vagy az engedélytől, illetve a tudomásulvételtől eltérően a szabálytalanul megvalósított beavatkozás bontását, vagy
átalakítás esetén az eredeti állapotnak a kötelezett költségén történő helyreállítását,
c) olyan munkálatok elvégzését, amelyek a műemlék történeti állapotának vagy korábbi történeti állapota
meghatározott elemeinek helyreállítására és bemutatására irányulnak.
(3) Műemléki környezetben a műemlék, a műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon a védettséget
megalapozó érték zavartalan érvényesülése érdekében a hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl
elrendelheti a nem illeszkedő építmények, műtárgyak eltávolítását vagy átalakítását.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti kötelezés végrehajtásának teljesítését a hatóság ellenőrzi.
(5) A kötelezettséget úgy kell elrendelni, hogy teljesítése a kötelezett méltánylást érdemlő életviszonyaiban zavart
ne okozzon.”
41. §

(1) A 39/2015. Korm.r.
1.
2. § 1. pontjában a „hozzájáruló nyilatkozatok” szövegrész helyébe a „tudomásulvételek” szöveg,
2.
2. alcím címében a „hatóságok” szövegrész helyébe a „hatóságok, a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi
szerv” szöveg,
3.
3. § a) pontjában az „első fokú örökségvédelmi hatóságként” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi
hatóságként (a továbbiakban: hatóság)” szöveg,
4.
12. § (3) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
5.
19. § (3) bekezdésében az „Az öt évnél nem régebbi” szövegrész helyébe az „A rendelkezésre álló” szöveg,
6.
22. § (5) bekezdésében az „a Hivatal az Ásatási Bizottság szakmai véleményét kérheti” szövegrész helyébe
az „az Ásatási Bizottság szakmai véleménye kérhető” szöveg,
7.
27. § (1) bekezdésében a „Hivatal részére” szövegrész helyébe a „kulturális javak hatóságának” szöveg,
8.
27. § (2) és (3) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „kulturális javak hatóságának a” szöveg,
9.
36. § (1) bekezdésében a „nyilvántartás alapján a Hivatal” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető hatóság”
szöveg,
10.
36. § (2) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető hatóság kezdeményezésére
a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv” szöveg,
11.
41. § (3) bekezdésében a „Nyilvántartási Irodát” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető hatóságot”
szöveg,
12.
45. § (5) bekezdésében a „fellebbezésre tekintet nélkül azonnal” szövegrész helyébe az „azonnal” szöveg,
13.
46. § (2) bekezdés e) pontjában az „igazolását.” szövegrész helyébe az „igazolását,” szöveg,
14.
46. § (4) bekezdés a) pontjában a „legelő” szövegrész helyébe a „rét vagy legelő” szöveg,
15.
46. § (4) bekezdés c) pontjában a „szabtak ki, vagy” szövegrész helyébe a „szabtak ki,” szöveg,
16.
46. § (10) bekezdésében a „végzésére” szövegrész helyébe a „végzésére, kivéve, ha a hatóság ennél rövidebb
határidőt jelöl meg” szöveg,
17.
47. § (3) bekezdésében a „hozzájáruló hatósági nyilatkozatot” szövegrész helyébe a „tudomásulvétel tényének
igazolását” szöveg,
18.
53. § (2) bekezdésében az „Építésügyi vagy örökségvédelmi” szövegrész helyébe az „Örökségvédelmi” szöveg,
19.
23. alcím címében a „hatósági nyilatkozat” szövegrész helyébe a „tudomásulvétel” szöveg,
20.
55. § (1) bekezdésében a „hozzájáruló hatósági nyilatkozatot ad ki” szövegrész helyébe a „jogszerű
hallgatással tudomásul veheti és a tudomásulvétel tényét hatósági bizonyítvánnyal igazolja” szöveg,
21.
59. § (1) bekezdésében a „hatósági nyilatkozatra” szövegrész helyébe az „a tudomásulvételre” szöveg,
22.
60. §-ában a „hatósági nyilatkozat” szövegrész helyébe az „a tudomásulvétel” szöveg,
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

(2)

(3)

(4)

(5)
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63. § (2) bekezdésében a „hatáskörében” szövegrész helyébe a „hatáskörében vagy szakkérdés vizsgálata
során” szöveg,
63. § (3) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
30. alcím címében az „eljárás” szövegrész helyébe az „eljárás és szakkérdés vizsgálatának” szöveg,
66. § (2) bekezdés a) pontjában a „világörökségi területen” szövegrész helyébe a „világörökségi helyszínen
vagy világörökségi területen” szöveg,
66. § (3) bekezdésében a „közreműködő” szövegrész helyébe a „közreműködő vagy örökségvédelmi
szakkérdést vizsgáló” szöveg,
66. § (5) bekezdésében a „telekalakítási eljárás” szövegrész helyébe a „telekalakítás” szöveg,
32. alcím címében a „feladatok” szövegrész helyébe az „és nem hatósági feladatok” szöveg,
72. § (3) bekezdés a) pontjában a „megvalósítást” szövegrész helyébe a „megvalósítást, amennyiben
a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóság erre felhívja” szöveg,
73. § (3) bekezdésében az „a helyszínen ellenőrzi és dokumentálja” szövegrész helyébe a „helyszíni szemlén
ellenőrzi” szöveg,
35. alcím címében az „engedélyezési eljárás” szövegrész helyébe a „tudomásulvétel” szöveg,
77. § (2) bekezdés a) pontjában a „várományos terület” szövegrész helyébe a „várományos helyszín vagy
terület” szöveg,
78. § (2) bekezdés a) pontjában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető hatóság” szöveg,
78. § (2) bekezdés b) pontjában a „Hivatallal” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető hatósággal” szöveg,
9. melléklet II. pont G. alpont 1. alpontjában a „közbeni” szövegrész helyébe a „kutatási naplója” szöveg,
9. melléklet II. pont I. alpont 1. alpontjában a „közbeni” szövegrész helyébe a „restaurálási naplója” szöveg

34.
35.
36.
37.
lép.
A 39/2015. Korm.r.
a)
9/A. §-ában,
b)
52. § (2) bekezdésében,
c)
74. § (4) bekezdésében
a „Nyilvántartási Iroda” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető hatóság” szöveg lép.
A 39/2015. Korm.r.
a)
9. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában,
b)
45. § (3) bekezdésében,
c)
54. § (2) bekezdésében,
d)
71. § (2) bekezdésében
a „Nyilvántartási Irodának” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető hatóságnak” szöveg lép.
A 39/2015. Korm.r.
a)
63. § (1)–(3) bekezdésében,
b)
66. § (2) bekezdésében,
c)
67. § (1) bekezdésében
a „világörökségi területet” szövegrész helyébe a „világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet” szöveg lép.
A 39/2015. Korm.r. 63. § (3) bekezdésében a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

42. §		
Hatályát veszti a 39/2015. Korm.r.
a)
3/B. §-a,
b)
22/A. §-a,
c)
24/A. §-a,
d)
25/A. § (1) bekezdése,
e)
28. § (5)–(8) bekezdése,
f)
55. § (4) bekezdése,
g)
72. § (2) bekezdés b) pontjában a „jogszabályban meghatározott esetben és módon örökségvédelmi bírságot
szab ki,” szövegrész,
h)
72. § (3) bekezdés b) pontjában a „ , záradékkal ellátott” szövegrész,
i)
72. § (4) bekezdésében az „és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével” szövegrész,
j)
5. mellékletében foglalt táblázat 24. sor A oszlopában a „Hivatal által végzett” szövegrész.
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9. Záró rendelkezések
43. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 10. § a) és b) pontja, a 11. § a) és c)–e) pontja, a 31. §, a 41. § (5) bekezdése, valamint a 42. § a) pontja 2017. január 1-jén
lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 307/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 15. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdésekkel
egészül ki:
„(2a) A 3. § (1) bekezdésében előírt, az elektromos és elektronikus berendezések bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP),
benzil-butil-ftalát (BBP), dibutil-ftalát (DBP) és DIBP (diizobutil-ftalát) tartalmára vonatkozó forgalmazási korlátozást
– a (2b) és a (3a) bekezdésekben foglaltak, valamint azon játékok kivételével, amelyek DEHP-, BBP- és DBP-tartalma
tekintetében a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi
rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és
a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklet 51. pontja alapján korlátozás áll fent – 2019. július 22-től kell
alkalmazni.
(2b) A 3. § (1) bekezdésében előírt, az elektromos és elektronikus berendezések DEHP, BBP, DBP és DIBP tartalmára
vonatkozó forgalmazási korlátozást
a) az orvostechnikai eszközök – ideértve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöket is –,
b) az ellenőrző és vezérlő eszközök esetében – ideértve az ipari ellenőrző és vezérlő eszközöket is –
2021. július 22-től kell alkalmazni.”
(2) A RoHS rendelet 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 3. § (1) bekezdésében előírt, az elektromos és elektronikus berendezések DEHP, BBP, DBP és DIBP tartalmára
vonatkozó forgalmazási korlátozás nem alkalmazandó
a) a 2019. július 22. előtt forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezések,
b) a 2021. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközök – ideértve az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközöket is –, valamint
c) a 2021. július 22. előtt forgalomba hozott ellenőrző és vezérlő eszközök – ideértve az ipari ellenőrző és vezérlő
eszközöket is –
javításához, újrahasználatához, funkcionális frissítéséhez vagy kapacitásuk javításához felhasznált kábelekre vagy
cserealkatrészekre.”

2. §		
A RoHS rendelet 16. §-a a következő 30. és 31. pontokkal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„30. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a korlátozott anyagok jegyzéke
tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. március 31-i 2015/863/EU bizottsági irányelvnek,
31. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az orvostechnikai eszközökből
származó és orvostechnikai eszközök vagy elektronmikroszkópok javítására vagy felújítására felhasználandó
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cserealkatrészekben található ólom, kadmium, hat vegyértékű króm és polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
mentesítése tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2016. február 12-i 2016/585/EU bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
3. §

(1) A RoHS rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A RoHS rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2016. december 31-én lép hatályba.
(2) A 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2017. november 6-án lép hatályba.

5. §		
Ez a rendelet
a)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a korlátozott anyagok jegyzéke
tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. március 31-i 2015/863/EU bizottsági irányelvnek és
b)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az orvostechnikai eszközökből
származó és orvostechnikai eszközök vagy elektronmikroszkópok javítására vagy felújítására felhasználandó
cserealkatrészekben található ólom, kadmium, hat vegyértékű króm és polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
mentesítése tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2016. február 12-i 2016/585/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 307/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez
1. A RoHS rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 8–11. sorral egészül ki:
8.

Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)

0,1

9.

Benzin-butil-ftalát (BBP)

0,1

10.

Dibutil-ftalát (DBP)

0,1

11.

Diizobutil-ftalát (DIBP)

0,1

2. melléklet a 307/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez
1. A RoHS rendelet 3. melléklet 37. pontja helyébe a következő pont lép:
„37. Az orvostechnikai eszközökből, beleértve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöket vagy
az elektronmikroszkópokból és azok tartozékaiból kinyert és azok javításához vagy felújításához felhasznált
alkatrészekben található ólom, kadmium, hat vegyértékű króm és polibrómozott difenil-éterek (PBDE), amennyiben
az újrafelhasználás vállalkozások közötti, ellenőrizhető, zárt visszaszállító rendszerekben történik, valamint
az alkatrészek minden újrafelhasználásáról értesítik a vásárlókat.
A mentesség
a) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől eltérő orvostechnikai eszközökben való használat esetében
2021. július 21-én;
b) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökben való használat esetében 2023. július 21-én;
c) az elektronmikroszkópokban és tartozékaikban való használat esetében 2024. július 21-én;
lejár.”
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A Kormány 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok
kijelöléséről
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. § (4) bekezdése tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
16. pontjában,
az 5. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában, és 17. pontjában,
az 5. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott,
a Budapest X. kerület belterület 39206/31 és 39206/13 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint ezen ingatlanokból
telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, a HUNGEXPO Budapesti
Vásárközpont fejlesztésére irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági
ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat, valamint az ezen ingatlanokkal
szomszédos közterületeket érintő útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési, valamint egyéb munkák
megvalósításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) A Kormány az 1. melléklet 1. pontja szerinti hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként Budapest Főváros
X. Kerület Kőbánya Önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
(2) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott
ügyben építésügyi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány első fokú eljárásban eljáró
szakhatóságként Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya Önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

4. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezet
védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály
rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszköz módosítása során az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti
véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.
(5) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
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5. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési
eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához,
használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek
és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,
az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok
megállapításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában,
a 7. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és h) pontjában,
a 8–12. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és
27. pontjában,
a 13. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 13. § (1) bekezdés b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés
c) pontjában,
a 13. § (2)–(5) bekezdése, valamint a 14. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 13. § (6) bekezdése tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Testnevelési Egyetem új
kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése
projekt keretében
a)
az Alkotás utcai oktatási és sportlétesítmény, kollégium, valamint sporthotel kialakítására irányuló,
a Budapest XII. kerület, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7804, 7805/1 helyrajzi
számú ingatlanokon,
b)
a Csörsz utcai oktatási és sportlétesítmény kialakítására irányuló, a Budapest XII. kerület, 7933/1 és 4818/2
helyrajzi számú ingatlanokon,
c)
a Velencei vízisport-telep, a Velence, 1111 helyrajzi számú ingatlanon,
illetve ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított ingatlanokon
megvalósuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §

(1) A Kormány az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt beruházások tekintetében
a)
az 1. melléklet 1., 2. és 21. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát, másodfokon eljáró hatóságként Budapest Főváros
Kormányhivatalát,
b)
az 1. melléklet 17. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben első fokon eljáró hatóságként
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot
jelöli ki.
(2) A Kormány az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt beruházások tekintetében az 1. melléklet szerinti
kiemelt jelentőségű ügyekben
a)
építésügyi, településrendezési eszközöknek való megfelelőség, valamint örökségvédelmi szakkérdésben első
fokú eljárásban eljáró szakhatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát, másodfokú
eljárásban eljáró szakhatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát,
b)
tűzvédelmi szakkérdésben első fokú eljárásban eljáró szakhatóságként a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot
jelöli ki.
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3. §		
A Kormány koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként
a)
az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,
b)
az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízottat
jelöli ki.
4. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint
használja fel.
(2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben úgy
kell egyeztetnie a szakhatósággal, hogy az egyeztetésre és a felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb 8 nap,
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén legfeljebb 15 nap áll
rendelkezésre.
(3) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben az ügyintézésre a szakhatósági vélemények,
engedélyek rendelkezésre állását követően legfeljebb 5 nap áll rendelkezésre.

5. §		
A gyámhatóság az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság megkeresésére vagy a beruházó
kérelmére az ismeretlen helyen tartózkodó vagy ismert helyen tartózkodó, de visszatérésben gátolt olyan
természetes személy részére, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági eljárás jogát vagy jogos érdekét érintheti, ügygondnokot rendel ki. Ennek megfelelően a gyámhatóság
ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban
lakcímeként szereplő valamennyi címre – címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt
a postai szolgáltató
a)
„a címzett ismeretlen” vagy
b)
„elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.
6. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés
közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

7. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházások esetében az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésében
és a feltárási projekttervben foglalt régészeti feladatok ellátásában a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ jár el.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházások esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez
próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges
földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

8. §

(1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében az építési követelményeket és a beépítés szabályait
a telkekre és az azon található, illetve elhelyezésre kerülő építményekre vonatkozóan a 9–12. § szerint állapítja meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok telkeire hatályos településrendezési eszközöket a 9–12. §-ban
meghatározott sajátos szabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy ha a településrendezési eszköz
e sajátos szabályokkal ellentétes vagy azokkal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, azt nem lehet alkalmazni.

9. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt beruházások tekintetében az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) a következő eltérésekkel
kell alkalmazni:
a)
a Budapest XII. kerület, 7805/1 helyrajzi számú ingatlanon elkezdett „K” Központi épületet meglévő
épületként kell figyelembe venni az épületszerkezetek hőtechnikai, energetikai méretezésénél és
a tűzvédelmi követelmények szempontjából,
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b)

a parkolóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű
használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább
50%-a elhelyezését kell biztosítani azzal, hogy a fennmaradó további parkolóhelyek szükségességének
meghatározásáról, létesítésének helyéről és módjáról a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat és Testnevelési Egyetem között kötött településrendezési szerződés rendelkezik,
c)
a kerékpártárolók kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű
használatához előírt, az OTÉK 7. számú melléklete alapján számított kerékpárok számának legfeljebb 50%-a
elhelyezését kell biztosítani.
(2) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt beruházás tekintetében az OTÉK-ot a következő eltérésekkel kell
alkalmazni:
a)
a parkolóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű
használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább
50%-a elhelyezését kell biztosítani,
b)
a kerékpártárolók kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű
használatához előírt, az OTÉK 7. számú melléklete alapján számított kerékpárok számának legfeljebb 50%-a
elhelyezését kell biztosítani.
10. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt beruházás tekintetében az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
ingatlanokat egy tömbnek tekintve
a)
a zöldfelület legkisebb mértéke 25%,
b)
a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 1,5 m2/m2 (terepszint alatt 0,3 m2/m2, terepszint
felett 1,2 m2/m2),
c)
az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 23 méter.
(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt beruházás tekintetében az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok
telek részét egy tömbnek tekintve
a)
a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
b)
a zöldfelület legkisebb mértéke 25%,
c)
a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 0,7 m2/m2 (terepszint alatt 0,3 m2/m2, terepszint
felett 0,4 m2/m2),
d)
az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke – a Csörsz utca szintjéhez viszonyítottan – 18 méter.

11. §		
Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt beruházásokkal érintett építmények, önálló rendeltetési egységek
közutakról történő megközelítését és felszíni csatlakozásait a következő előírások figyelembevétele mellett kell
biztosítani:
a)
a Hegyalja úton az Alkotás utca és az Avar utca között a meglévő és újonnan létesítendő felszíni parkolók be
és kihajtási csatlakozásai egymáshoz viszonyított távolsága 500 méter alatt létesül, az Alkotás utca, Hegyalja
úton a kiszabályozandó keleti határ mellett pedig 15 méteren belül,
b)
a Hegyalja úton az Alkotás utca és az Avar utca közötti szakaszon a meglévő és az új csatlakozások a közút
meglévő burkolatának felhasználásával, a meglévő sávokon túl, új többletsávok építése nélkül létesülnek,
c)
a Hegyalja úton a kiszabályozandó keleti telekhatár melletti felszíni parkoló be- és kihajtója és az Alkotás
utca közötti szakaszon 5 db busz várakozására alkalmas leállósáv létesül, a buszsávok mögötti járdaszakaszok
a rendelkezésre álló hely figyelembevételével és a kerítések átépítése nélkül kerülnek kialakításra, a fővárosi
településszerkezeti terv szerinti településkép-védelmi jelentőségű fák megtartása mellett,
d)
az Alkotás utcán a Hegyalja út és a Kiss János altábornagy utca között a meglévő, valamint az újonnan
létesítendő be és kihajtási csatlakozások (Hegyalja út, a mentőállomás be- és kihajtója, az Alkotás utcán
létesítendő teremgarázs be- és kihajtója, Győri út, Csörsz utca, a „K” épület melletti tűzoltó kapu, a főporta,
a sporthotel melletti tűzoltó kapu, Kiss János altábornagy utca) egymáshoz viszonyított távolságában
500 méter alatt létesülnek,
e)
az Alkotás utcán a Hegyalja út és a Kiss János altábornagy utca közötti szakaszon, a meglévő és új
csatlakozások a közút meglévő burkolatának felhasználásával, a meglévő sávokon túl, új többletsávok építése
nélkül létesülnek,
f)
a Győri úton az Alkotás utca és a Kiss János altábornagy utca között meglévő és az újonnan létesítendő
csatlakozások (Alkotás utca, a kampusz észak-nyugati sarkában kialakítandó parkoló be- és kijárata, Csörsz
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g)

h)

utca, Táltos utca, a tűzoltó kapu, Bán utca, Kapitány utca, a teherporta, a kollégium be- és kijárata, Kiss János
altábornagy utca) és egymáshoz viszonyított távolsága 300 méter alatt létesül,
a Győri úton az Alkotás utca és a Kiss János altábornagy utca közötti szakaszon a meglévő és új csatlakozások
a közút meglévő burkolatának felhasználásával, a meglévő sávokon túl, új többletsávok építése nélkül
létesülnek,
a Kiss János altábornagy utcán a Győri út és az Alkotás utca között a meglévő, valamint az újonnan
létesítendő csatlakozások (Győri út, a kollégiumi parkoló kijárata, a sporthotel be- és kihajtója, a kollégiumi
parkoló bejárata, Alkotás utca) egymáshoz viszonyított távolságában 100 méter alatt létesülnek.

12. §		
Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt beruházás tekintetében elő- és oldalkert értékeket nem kell biztosítani.
13. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
(2) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt beruházásokkal érintett ingatlanon a beruházással összefüggő
felvonulási építmény, valamint legfeljebb bruttó 300 m2 alapterületű, ideiglenes ideig fennálló építmény az OTÉK
előírásainak figyelembevétele mellett építési engedély nélkül építhető azzal, hogy ezen építmények lebontása
– kártalanítási igény nélkül – legkésőbb 2019. augusztus 20. napjáig, illetve az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
megjelölt beruházásokra vonatkozó, a 14. § (2) bekezdése szerinti végleges használatbavételi engedély kiadásáig
kötelező.
(3) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti ingatlant érintő építési tevékenység engedélyezésekor a beépítési és
zöldfelületi mutatók számítása során a (2) bekezdésben meghatározott építményeket figyelmen kívül kell hagyni.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokon – az egyedileg védett építmények (műemlék, helyi egyedi védelem)
kivételével – bontási tevékenység bontási engedély nélkül végezhető tevékenység, azzal, hogy az építőipari
kivitelezési tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.
(5) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt beruházások tekintetében az építési engedélyezési eljárás,
valamint a használatbavételi engedélyezési eljárás során – a 14. § figyelembevételével – az 1. § (1) bekezdés a) és
b) pontja szerinti ingatlanokat rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a vonatkozó településrendezési
eszközöknek és e rendeletnek megfelelő telekalakítás, illetve telekhatár-rendezés még nem történt meg.
(6) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt beruházásokkal összefüggésben a beruházásokkal érintett
földrészleteken lévő fás szárú növények kivágása esetén azok pótlásáról legkésőbb 2019. december 31. napjáig kell
gondoskodni azzal, hogy a kivágott fák és cserjék pótlásának várható időpontját a kérelemben fel kell tüntetni.

14. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt beruházások esetében a használatbavételi engedély ideiglenesen
adható ki, ha
a)
a 13. § (5) bekezdése alapján a vonatkozó településrendezési eszközöknek és e rendeletnek megfelelő
telekalakítás és telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint azok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése,
b)
a rendeltetésszerű használathoz – a 9. § (1) bekezdés b) pontja figyelembevételével – előírt,
a személygépkocsik elhelyezésének biztosítása vagy
c)
az építési, illetve a használatbavételi engedélyben meghatározott zöldfelület kialakítása
még nem történt meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt beruházások esetében a végleges használatbavételi engedély
akkor adható ki, ha az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak végrehajtása, valamint a 13. § (2) bekezdése alapján
épített építmény lebontása megtörténik.

15. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházások megvalósításához szükséges, kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti hatósági engedélyezési eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások,
az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt
beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
a Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
az 5. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
az 5. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Visonta község közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti 0158/25 és 0158/5 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezekből
a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra
kerülő búzafeldolgozó üzem, valamint az ahhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló
beruházással függenek össze.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.
2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a környezet
védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály
ennél rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben
az eljáró hatóságnak, illetve az érintett szakhatóságnak egy alkalommal kell egyeztetnie a szakhatósággal, azzal,
hogy az egyeztetésre és az állásfoglalás kiadására legfeljebb tizenkét nap áll rendelkezésre.

4. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a Ket. 44. §
(8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Ket. 37. § (3) bekezdése szerinti hiánypótlás,
valamint a Ket. 51. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattétel iránt az eljáró hatóság egy alkalommal a kérelem
beérkezésétől számított legfeljebb öt napon belül bocsáthat ki hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felhívó
végzést.
(4) A gyámhatóság az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság megkeresésére vagy a beruházó
kérelmére az ismeretlen helyen tartózkodó vagy ismert helyen tartózkodó, de visszatérésben gátolt olyan
természetes személy részére, akinek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, ügygondnokot rendel ki. Ennek megfelelően a gyámhatóság ügygondnokot
rendel ki annak a természetes személynek, akinek a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő
valamennyi címre – címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a)
„a címzett ismeretlen” vagy
b)
„elköltözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.
(5) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Ket. 38/B. §-a nem alkalmazható.

5. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
8. §		
Hatályát veszti az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez
A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
légügyi hatósági eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
honvédelmi hatósági eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IV.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának
keretszabályairól
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 1. és 2., valamint 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet alkalmazási köre
1. §		
E rendeletet kell alkalmazni a 2017. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó négyéves árszabályozási ciklusban
(a továbbiakban: árszabályozási ciklus)
a)
a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő díjak (a továbbiakban: rendszerhasználati díjak),
b)
a közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj (a továbbiakban: csatlakozási díj), és
c)
az elosztó által a felhasználó vagy engedélyes igénye alapján, illetve a felhasználó szerződésszegése esetén
végzett külön szolgáltatások külön díjainak (a továbbiakban: külön díjak)
(a továbbiakban együtt: díjak) megállapítása során.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
ideiglenes csatlakozást kérő: az a leendő rendszerhasználó, aki határozott idejű, legfeljebb 12 hónapos
időtartamra vonatkozó hálózathasználati szerződést kíván kötni;
2.
indokolt költség: jogszabálynak vagy engedélynek megfelelően az engedélyköteles tevékenység folyamatos
és biztonságos ellátásához, és a villamosenergia-ipari vállalkozás mint gazdasági szervezet működéséhez
– hatékony gazdálkodás mellett – ténylegesen szükséges költség, beleértve a tőkeköltséget is.

3. A díjak meghatározásának közös alapelvei
3. §

(1) A díjak egymással és az áralkalmazási feltételeikkel összehangoltan – a legkisebb költség elvének és a hálózati
engedélyesek indokolt költségeinek figyelembevételével – kerülnek megállapításra.
(2) A díjak mértékének szintje és arányai tekintetében figyelemmel kell lenni az előző árszabályozási ciklusban, illetve
az adott árszabályozási ciklus előző éveiben hatályos díjmegállapításokra is, és a díjak évenkénti megállapítása során
– törekedve a díjmegállapítás folyamatosságára és kiegyenlítettségére – lehetőség szerint kerülni kell az egyik évről
másikra történő nagyarányú változtatásokat.
(3) A díjak megállapítása során törekedni kell arra, hogy a hálózati engedélyesek
a)
ösztönözve legyenek gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére,
b)
érdekeltté váljanak a szolgáltatásminőséggel kapcsolatban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke által a villamosenergia-ellátás minimális minőségi követelményeiről
és elvárt színvonaláról kiadott határozatokban előírt szolgáltatásminőségi követelmények teljesítésében,
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c)
d)
e)
f)
g)

az ellátásbiztonság növelése érdekében ösztönzést kapjanak a fenntartható működéshez szükséges
hálózatfejlesztések végrehajtására,
ne legyenek ellenérdekeltek a fogyasztók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában,
kockázatai ne lépjék túl az adott gazdasági viszonyok közötti ésszerű mértéket,
kellő előrelátással tudják meghozni gazdasági és üzletpolitikai döntéseiket, és
ösztönözve legyenek az okos hálózatok fejlesztésére.

II. FEJEZET
A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI
4. A rendszerhasználati díjak megállapításának alapelvei
4. §

(1) Az átviteli díj – figyelembe véve az átviteli rendszerirányító más forrásból származó bevételeit is – fedezetet nyújt:
a)
az átviteli rendszerirányítói engedélyes tevékenység indokolt működési költségére,
b)
az átviteli rendszerirányítói engedélyes tevékenységet szolgáló eszközök indokolt értékcsökkenésére és
tőkeköltségére,
c)
az átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének
indokolt költségére,
d)
a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges résztevékenységeknek a nemzetgazdasági szintű
legkisebb költség elvének megfelelő indokolt költségére,
e)
az átviteli rendszerirányítónak a nemzetközi piacintegrációs kötelezettségei teljesítéséhez tartozó indokolt
költségére, és
f)
az átviteli rendszerirányítónak jogszabályban, európai uniós jogi aktusban vagy villamosenergia-ellátási
szabályzatban meghatározott egyéb kötelezettségei teljesítéséhez tartozó indokolt költségére.
(2) Az átviteli díj és a kapcsolódó áralkalmazási feltételek megállapítása során a Hivatal figyelembe veszi az azonos
feszültségszintre csatlakozó rendszerhasználók megkülönböztetésmentes kezelését, továbbá az elosztók közötti
kiegyenlítő fizetések technikai lebonyolításának szükségességét.
(3) Az átviteli díj Ft/kWh mértékegységben megállapított díj.

5. §

(1) Az elosztási díj – figyelembe véve az elosztók más forrásból származó bevételeit is – fedezetet nyújt:
a)
az elosztók engedélyesi tevékenységének indokolt működési költségére,
b)
az elosztók engedélyesi tevékenységét szolgáló eszközök indokolt értékcsökkenésére és tőkeköltségére,
c)
az elosztó hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének
indokolt költségére, és
d)
a profiltól való eltérés kiegyenlítésének indokolt költségére.
(2) Az elosztási díj elemei és mértékegységei:
a)
elosztói alapdíj, Ft/csatlakozási pont/év,
b)
elosztói teljesítménydíj, Ft/kW/év,
c)
elosztói forgalmi díj, Ft/kWh,
d)
elosztói meddő energia díj, Ft/kVArh,
e)
elosztói veszteség díj, Ft/kWh, és
f)
elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj, Ft/kWh.
(3) Az elosztási díjelemeket feszültségszintenként, az indokolt költségekből kiindulva, a feszültségszintenkénti
költségarányok, a mérési körülmények és az ösztönzési szempontok figyelembevételével kell megállapítani.

6. §		
A közvilágítási elosztási díj Ft/kWh mértékegységben megállapított díj.

5. Az árszabályozási ciklus első évében hatályos rendszerhasználati díjak megállapítása
7. §

(1) Az árszabályozási ciklus első évében hatályos rendszerhasználati díjak (a továbbiakban: induló rendszerhasználati
díjak) megállapítása során a Hivatal először az egyes hálózati engedélyesek indokolt költségeit határozza meg.
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(2) A költségek indokoltságát jogcím és mérték szerint a Hivatal a következő csoportosításban vizsgálja:
a)
működési költségek,
b)
eszközök értékcsökkenési leírása,
c)
tőkeköltség,
d)
hálózati veszteség,
e)
egyedi költségek és egyedi bevételek.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti működési költségeket a Hivatal a 2015. év kimutatásaiból kiindulva vizsgálja, ennek
során figyelembe veszi
a)
a 2015. évet megelőző évek és a 2015. év folyamatait, elsősorban a változékonyságnak kitett
költségelemeknél a rendelkezésre álló adatok körére, minőségére és időbeli összemérhetőségére is
tekintettel,
b)
a működési költségeket befolyásoló jogszabályok esetleges módosulását,
c)
az egyes hálózati engedélyesek működési hatékonysága közötti különbségeket, és
d)
a Hivatal elnöke által a villamosenergia-ellátás minimális minőségi követelményeiről és elvárt színvonaláról
kiadott határozatokban előírt szolgáltatásminőségi követelményeknek való megfelelést.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti eszközök értékcsökkenési leírását és a (2) bekezdés c) pontja szerinti tőkeköltség
meghatározásához szükséges szabályozási eszközértéket a Hivatal a hálózati eszközök esetében a bruttó
újraelőállítási értékek, a hasznos élettartamok és az amortizált újraelőállítási értékek, az egyéb eszközök esetében
a könyv szerinti értékek figyelembevételével határozza meg. Ennek során a csatlakozási díjakból finanszírozott
eszközök (ideértve az egyéb térítésmentes forrásból finanszírozott vagy eszközátvételből származó eszközöket is)
értékét és értékcsökkenését figyelmen kívül kell hagyni.
(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti tőkeköltség hozamtényezőjét a Hivatal a közgazdasági alapelveknek megfelelő
módon számított súlyozott átlagos adózás előtti tőkeköltség (WACC) alapján határozza meg, és a hozamtényezőt
a szabályozási eszközértékre vetíti.
(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti hálózati veszteség indokolt költségét a Hivatal a hálózati veszteség indokolt
mennyisége és a piaci villamos energia árak alapján számszerűsített indokolt fajlagos beszerzési költség
szorzataként határozza meg.
(7) A (2) bekezdés e) pontja szerinti egyedi tételek vizsgálata során – a 3. § (2) bekezdéssel összhangban – a következő
célkitűzések is figyelembevételre kerülnek:
a)
a hálózati engedélyes által nem befolyásolható, egyértelműen meghatározható, de változékony
költségelemek megfelelő nagyságú fedezetet kapjanak, és
b)
a nem a hatósági árból származó bevételek oly módon legyenek számításba véve, hogy ne jelentsenek
indokolatlan többletfinanszírozást a hálózati engedélyes számára.
8. §		
Az induló rendszerhasználati díjakat a 2015. év mennyiségi adataira alapozva kell meghatározni.
9. §		
Az induló rendszerhasználati díjak meghatározását megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálat és az indokolt
költségek meghatározása során alkalmazott módszerek leírását a Hivatal által a Hivatal honlapján közzétett,
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 143. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
módszertani útmutató tartalmazza.

6. Az árszabályozási ciklus további éveire vonatkozó rendszerhasználati díjak megállapítása
10. §

(1) Az árszabályozási ciklus további éveire vonatkozó rendszerhasználati díjakat a Hivatal a díjmegállapítást közvetlenül
megelőző év rendszerhasználati díjaiból és a rendszerhasználati díjak alapjául szolgáló indokolt költségekből
kiindulva határozza meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjakat a mennyiségi változásokból adódó kockázatok csökkentése
érdekében az ármegállapítással érintett évet (tárgyév) két évvel megelőző év tényleges mennyiségi adataira
alapozva kell meghatározni.
(3) Az árszabályozási ciklus további éveire vonatkozó ármegállapítás rendszerét, az indokolt költségek adott évi
aktualizált értékének meghatározására alkalmazott módszerek leírását a Hivatal által a honlapján közzétett,
a VET 143. § (3) bekezdés b) pontja szerinti módszertani útmutató tartalmazza.
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III. FEJEZET
A CSATLAKOZÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI
11. §

(1) A csatlakozási díj megállapítása során – a 3. § (2) bekezdéssel összhangban – a következő szempontok és
célkitűzések is figyelembevételre kerülnek:
a)
a csatlakozási igények kielégítéséhez szükséges fejlesztések indokolt átlagos ráfordításai,
b)
a csatlakozási díjak megfizetése révén szerzett jogosultság nagysága,
c)
a rendszerhasználók egyes csoportjainak eltérő teherbíró képessége,
d)
a villamos energia rendszer jobb kihasználásának elősegítése, és
e)
a hálózati engedélyeseket indokolatlan fejlesztésekre kényszerítő túlzott rendszerhasználói igények
korlátozása.
(2) A csatlakozási díjat
a)
az erőmű (kivéve a háztartási méretű kiserőművet),
b)
a nagyfeszültségű hálózatra csatlakozó felhasználó, vagy
c)
az ideiglenes csatlakozást kérő
esetében a Hivatal elsősorban a csatlakozás és a teljesítményigény kielégítése érdekében szükséges beruházások
figyelembevételével állapítja meg.
(3) A középfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó felhasználók esetében a VET szerint tételesen megállapítandó
csatlakozási díj elemei:
a)
a csatlakozási alapdíj és
b)
a közcélú vezeték díja.
(4) A kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó felhasználók esetében a VET szerint tételesen megállapítandó
csatlakozási díj elemei:
a)
a csatlakozási alapdíj,
b)
a közcélú vezeték díja és
c)
a csatlakozóvezeték díja.
(5) A csatlakozási alapdíj megállapítása során a Hivatal az érintett elosztók következő ráfordításait veszi figyelembe:
a)
a felhasználók csatlakoztatásával összefüggő, általános jellegű ráfordítások, és
b)
a meglévő közcélú elosztó hálózat nem nyomvonalas létesítményeinek fejlesztésével – ideértve
a transzformációs kapacitások növelését is – összefüggő ráfordítások.
(6) A közcélú vezeték díját és a csatlakozóvezeték-díjat a Hivatal a felhasználók közcélú hálózathoz való csatlakoztatásához
szükséges nyomvonalas létesítmények létesítésével kapcsolatos beruházások figyelembevételével állapítja meg.
(7) A (3) és (4) bekezdés szerinti díjelemeket a Hivatal országosan egységesen állapítja meg.
(8) A csatlakozási díjak mértéke az árszabályozási cikluson belül módosítható.

IV. FEJEZET
A KÜLÖN DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSAINAK KERETSZABÁLYAI
12. §

(1) Az elosztó által a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján, valamint a felhasználó szerződésszegése esetén
végezhető külön szolgáltatások a fogyasztásmérő-berendezéssel kapcsolatos szolgáltatás, a villamosenergiaellátásból való kikapcsolás, a kikapcsolás utáni visszakapcsolás, a rendkívüli leolvasás, a feszültségmentesítés és
a feszültség alá helyezés, a csatlakozási terv felülvizsgálata, valamint a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló
rendeletben meghatározott egyéb külön szolgáltatások.
(2) A külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjait a Hivatal tételesen vagy a kiszámítására vonatkozó módszer
előírásával határozza meg.
(3) A külön díjak megállapítása során – a 3. § (2) bekezdéssel összhangban – a következő célkitűzések is figyelembevételre
kerülnek:
a)
az elosztókkal szemben felmerülő, túlzott rendszerhasználói igények korlátozása, és
b)
az egyedi rendszerhasználói igények kielégítésének máshogy nem fedezett költségeivel arányos bevétel
biztosítása.
(4) A külön díjakat a Hivatal országosan egységesen állapítja meg.
(5) A külön díjak mértéke az árszabályozási cikluson belül módosítható.
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V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
(3) Ez a rendelet a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati
hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i,
714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1., 2., 3., 4. és 5. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet alkalmazási köre
1. §		
E rendeletet kell alkalmazni a 2017. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó négyéves árszabályozási ciklusban
(a továbbiakban: árszabályozási ciklus)
a)
az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő díjak (a továbbiakban: rendszerhasználati díjak),
b)
a rendszerüzemeltető által a felhasználó és a rendszerhasználó igénye alapján, valamint a felhasználó
szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjainak (a továbbiakban: külön díjak),
valamint
c)
a földgázszállító vagy a földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért, vagy a korábban vásárolt
kapacitást meghaladó többletkapacitásért fizetendő díjak (a továbbiakban: csatlakozási díjak)
(a továbbiakban együtt: díjak) megállapítása során.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában indokolt költség: a jogszabálynak vagy az engedélynek megfelelően az engedélyköteles
tevékenység folyamatos és biztonságos ellátásához, és a földgázipari vállalkozás, mint gazdasági szervezet
működéséhez – hatékony gazdálkodás mellett – ténylegesen szükséges költség, beleértve a tőkeköltséget is.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET)
és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

3. A díjak meghatározásának közös alapelvei
3. §

(1) A díjak egymással és az áralkalmazási feltételeikkel összehangoltan – a legkisebb költség elvének és
a rendszerüzemeltetők indokolt költségeinek figyelembevételével – kerülnek megállapításra.
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(2) A díjak mértékének szintje és arányai tekintetében figyelemmel kell lenni az előző árszabályozási ciklusban, illetve
az adott árszabályozási ciklus előző éveiben hatályos díjmegállapításokra is, és a díjak évenkénti megállapítása során
– törekedve a díjmegállapítás folyamatosságára és kiegyenlítettségére – lehetőség szerint kerülni kell az egyik évről
másikra történő nagyarányú változtatásokat.
(3) A díjak megállapítása során törekedni kell arra, hogy a rendszerüzemeltetők
a)
ösztönözve legyenek gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére,
b)
érdekeltté váljanak a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos elvárások teljesítésében,
c)
az ellátásbiztonság növelése érdekében ösztönzést kapjanak a fenntartható működéshez szükséges
hálózatfejlesztések végrehajtására,
d)
ne legyenek ellenérdekeltek a felhasználók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában,
e)
gazdasági kockázatai ne lépjék túl az adott gazdasági viszonyok közötti ésszerű mértéket, és
f)
kellő előrelátással tudják meghozni gazdasági és üzletpolitikai döntéseiket.

II. FEJEZET
A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI
4. A rendszerhasználati díjak megállapításának alapelvei
4. §

(1) A szállítási rendszerüzemeltetési díj elemei és mértékegységei:
a)
szállítási kapacitásdíj, Ft/(kWh/h)/év,
b)
szállítási forgalmi díj, Ft/MWh,
c)
szagosítási díj, Ft/l.
(2) A földgázelosztási díj elemei és mértékegységei:
a)
elosztási átalánydíj, Ft/MWh,
b)
elosztási alapdíj
ba)
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók, Ft/év,
bb)
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók, Ft/(m3/h)/év,
c)
elosztási forgalmi díj, Ft/MWh,
d)
elosztási kapacitásdíj, Ft/(kWh/h)/év.
(3) Az elosztási átszállítási díj Ft/MWh mértékegységben megállapított díj.
(4) A földgáztárolási díj elemei és mértékegységei:
a)
kitárolási díj, Ft/MWh,
b)
betárolási díj, Ft/MWh,
c)
tárolói kapacitásdíj, Ft/kWh/év.

5. §		
A szállítási rendszerüzemeltetési díj fedezetet nyújt
a)
a szállítási rendszerüzemeltető árszabályozás szerint indokolt működési költségére,
b)
a szállítási rendszerüzemeltető indokolt eszközeinek árszabályozási eszközértékére
értékcsökkenésére és tőkeköltségére,
c)
a szállítóvezeték elszámolási különbözetére.
6. §

vetített

(1) A földgázelosztási díj fedezetet nyújt
a)
a földgázelosztó árszabályozás szerint indokolt működési költségére,
b)
a földgázelosztó indokolt eszközeinek árszabályozási eszközértékére vetített értékcsökkenésére és
tőkeköltségére,
c)
az elosztó hálózat árszabályozás szerint indokolt elszámolási különbözetére.
(2) Az elosztási díjelemeket értékesítési kategóriánként, az indokolt költségekből kiindulva, az értékesítési
kategóriánkénti költségarányok és a mérési körülmények figyelembevételével kell megállapítani.

7. §		
Az elosztási átszállítási díj fedezetet nyújt
a)
a földgázelosztónak az átszállítási tevékenység ellátása során felmerülő indokolt működési költségére és
b)
az átszállítási tevékenység ellátása során használt elosztóhálózat elszámolási különbözetére.
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8. §		
A földgáztárolási díj fedezetet nyújt
a)
a földgáztárolói engedélyes indokolt működési költségére,
b)
a földgáztárolói engedélyes indokolt eszközeinek árszabályozási eszközértékére vetített értékcsökkenésére és
tőkeköltségére,
c)
a földgáztároló elszámolási különbözetére és
d)
a párnagáz tőkefedezeti költségére.

5. Az árszabályozási ciklus kezdő időpontjától hatályos rendszerhasználati díjak megállapítása
9. §

(1) Az árszabályozási ciklus kezdő időpontjától hatályos rendszerhasználati díjak (a továbbiakban: induló díjak)
megállapítása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) először az egyes
rendszerüzemeltetők más bevételi forrásból nem finanszírozott indokolt költségeit határozza meg.
(2) A költségek indokoltságát jogcím és mérték szerint a Hivatal a következő csoportosításban vizsgálja és ugyanezen
bontásban állapítja meg az indokolt költségeket:
a)
működési költségek,
b)
eszközök értékcsökkenési leírása,
c)
tőkeköltség,
d)
elszámolási különbözet.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti működési költségeket a Hivatal a 2015. év kimutatásaiból kiindulva vizsgálja, ennek
során figyelembe veszi
a)
a 2015. évet megelőző évek és a 2015. év folyamatait,
b)
a működési költségeket befolyásoló jogszabályok esetleges módosulását,
c)
az egyes rendszerüzemeltetők működési hatékonysága közötti különbségeket,
d)
a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos elvárásokat.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti értékcsökkenési leírást és a (2) bekezdés c) pontja szerinti tőkeköltség
meghatározásához szükséges árszabályozási eszközértéket a Hivatal
a)
az értékelés alá vont eszközök esetében a 2015. évi auditált mérleg kiegészítő mellékletében szereplő,
valamint a 2016. évben dokumentáltan aktiválásra kerülő indokolt eszközök várható hasznos élettartama és
értékcsökkentett újraelőállítási értékének,
b)
az egyéb, átértékelés alá nem vont eszközök esetében a könyv szerinti értéknek
a figyelembevételével határozza meg, amelynek során a hálózatfejlesztési hozzájárulásból, csatlakozási díjakból,
vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott, valamint a térítésmentesen átvett eszközök értékét és
értékcsökkenését figyelmen kívül kell hagyni.
(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti tőkeköltség hozamtényezőjét a Hivatal a közgazdasági alapelveknek megfelelő
módon számított reál adózás előtti súlyozott átlagos tőkeköltség alapján határozza meg, és a hozamtényezőt
az árszabályozási eszközértékre vetíti.
(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti elszámolási különbözet értékét a Hivatal a 2015. évi és az azt megelőző évek tény
adatai, valamint a 2015. évi elszámolási különbözetet okozó mérési és technológiai jellemzők és földgáz-vételezési
szokások figyelembevételével határozhatja meg.

10. §		
Az indokolt költségek meghatározása során alkalmazott módszerek leírását a Hivatal honlapján közzétett,
a GET 104/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.
11. §

(1) A rendszerhasználati díjakat az indokolt költségek és a kapacitás lekötés, a gázmérő névleges teljesítménye,
a felhasználási helyek száma (a továbbiakban együtt: naturália), valamint a földgáz mennyiségi adatok
hányadosaként kell meghatározni.
(2) A földgáz mennyiségi adatokat a 2015. évi tény mennyiségi adatokra, vagy a tény mennyiségi adatok alapján
számított hőmérséklet korrigált mennyiségre alapozva, a korábbi évek tendenciáira, az árszabályozási időszak során
várható tendenciákra, valamint az indokolt árbevétel-igényben elismert mennyiségarányos költségek változására is
figyelemmel kell meghatározni.
(3) A naturáliákat a 2015/2016-os gázévi és a 2016. évi adatokból kiindulva, a korábbi évek tendenciáira és
az árszabályozási időszak során várható tendenciákra, valamint a földgázellátó rendszer kiépített kapacitásaira
figyelemmel kell meghatározni.
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(4) Az induló díjak megállapítása során a figyelembevételre kerülő kapacitás-lekötések mértékéről az érintettek
érdekeire tekintettel, mérlegeléssel kell dönteni olyan módon, hogy a fizikai és a lekötött kapacitás eltéréséből
fakadó kockázatot meg kell osztani a rendszerüzemeltető és a felhasználó között.
12. §

(1) Azon átadási-átvételi pontok esetében, amelyek vonatkozásában – tekintettel azok egyedi jellegére – a megelőző
árszabályozási ciklusok során a rendszerhasználati díjak külön módszertan szerint kerültek megállapításra,
a kiszámítható és átlátható árszabályozás fenntartása érdekében figyelemmel kell lenni a korábbi árszabályozási
ciklusok során alkalmazott, a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.)
KHEM rendelet 1. melléklete szerinti külön módszertanra.
(2) A 10 000 felhasználónál kevesebb felhasználót ellátó földgázelosztó által alkalmazandó rendszerhasználati díjat
a Hivatal a rendelkezésre álló auditált engedélyesi éves beszámolók, valamint a naturáliák és az ellátott felhasználók
összetételét figyelembe vevő elemzéssel határozza meg.

6. Az árszabályozási ciklus további éveire vonatkozó rendszerhasználati díjak megállapítása
13. §

(1) Az árszabályozási cikluson belül a rendszeres ármegállapítás minden naptári év október 1-jei hatályba léptetéssel
történik. A rendszerhasználati díjakat a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően aktualizált indokolt költségek
és a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott földgáz mennyiségi és naturália adatok hányadosaként kell
számítani.
(2) A rendszeres ármegállapítás során figyelemmel kell lenni a megelőző időszakra megállapított díjak szintjére és
szerkezetére, valamint a legutolsó rendelkezésre álló naturália és mennyiségi adatokra. A rendszeres ármegállapítás
során a figyelembe vehető kapacitás-lekötések mértékéről az érintettek érdekeire tekintettel, mérlegeléssel
kell dönteni olyan módon, hogy a fizikai és a lekötött kapacitás eltéréséből fakadó kockázatot meg kell osztani
a rendszerüzemeltető és a felhasználó között. A mennyiségi változásokból fakadó kockázatok csökkentése
érdekében az árszabályozási ciklus első évét követő évek díjtételeit az ármegállapítással érintett évet megelőző év
tényleges mennyiségi adatai, vagy a tény adatok alapján számított hőmérséklet korrigált mennyiségre alapozva,
az induló díjak megállapítása során figyelembe vett és az árszabályozási időszak további időszakára várható
tendenciákra, valamint az indokolt árbevétel-igényben elismert mennyiségarányos költségek változására is
figyelemmel kell megállapítani a Hivatalnak.
(3) Az árszabályozási ciklus további éveire vonatkozó ármegállapítás rendszerét, az indokolt költségek adott évi
aktualizált értékének meghatározására alkalmazott módszerek leírását, a Hivatal által a GET 104/B. § (2) bekezdés
b) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.
(4) Ha az engedélyköteles tevékenységre vonatkozó – a tárgyévi auditált éves beszámolóban vagy az engedélyesnél
az előzetes mérlegben szereplő, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) és a Hivatal GET
104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerint kivetett, illetve beszedett pótdíjak és aukciós díjak
nélkül számított – üzemi (üzleti) tevékenységi eredmény túllépi a nyereségkorlátot, úgy az adott szállítási
rendszerüzemeltetési, földgázelosztási vagy földgáztárolói engedélyesi tevékenységet végző társaság köteles
a Hivatallal egyeztetett módon – a szállítási rendszerüzemeltetők esetében a szállítási rendszerüzemeltetési díjból
származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló MEKH rendeletben megállapított
kiegyenlítő fizetések összegének figyelembevételével – többletnyereségét megosztani a rendszerhasználókkal.
(5) Az egyes rendszerüzemeltetők engedélyköteles tevékenysége által szabadon elérhető nyereség felső korlátjának
kiszámítására, a többletnyereség rendszerhasználókkal megosztandó mértékének megállapítására vonatkozó
útmutatást a GET 104/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.

III. FEJEZET
A KÜLÖN DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI
14. §

(1) Az alábbi külön szolgáltatásokért szedhet a földgázelosztó külön díjat a felhasználótól
a)
a felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján:
aa)
a fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti cseréjének kivételével a fogyasztásmérő
berendezés mérésügyi felülvizsgálata, ideértve a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás
költségét,
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ab)

(2)

(3)
(4)

(5)
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előrefizetős fogyasztásmérő felszerelése, nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezés előrefizetős
fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,
ac)
előrefizetős fogyasztásmérő berendezés nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő
cseréje,
ad)
a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása utáni visszakapcsolás, a felhasználó
általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe
helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás,
ae)
a fogyasztásmérő berendezésnek az elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő
leolvasásán felüli leolvasása – felhasználási helyenként felszámítva,
af )
a földgázelosztó számára jogszabályokban, ÜKSZ-ben, üzletszabályzatban, rendszerhasználati
szerződésben kötelezettségként előírt adatszolgáltatásokon túli adatok, információk,
dokumentumok szolgáltatása, ideértve minden hiteles formában csak az engedélyesnél
rendelkezésre álló hiteles dokumentummásolat (különösen számla, tervrajz, térkép) készítését,
minden közműegyeztetéshez szükséges papíralapú vagy elektronikus térképmásolat, helyszínrajz,
szelvény kiadását, amelyek csak az engedélyesnél áll rendelkezésre, a távlehívható fogyasztásmérő
berendezésből kinyerhető, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó elszámolási alapadatokon
felüli adatok felhasználó rendelkezésére bocsátását azonos mérési időszakra vonatkozóan,
12 hónapon belül a második alkalmat követően,
ag)
a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy
felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása,
valamint a szolgáltatás visszaállítása, ha a hiba bizonyíthatóan a felhasználó tevékenysége miatt
keletkezett,
ah)
egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálata, illetve műszaki
biztonsági ellenőrzés naptári évenként a második alkalmat követően,
ai)
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet, a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek
Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti műszakibiztonsági illetve szakmai felügyelet biztosítása,
aj)
földgázminőség ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatás, ha az ellenőrzés alapján a földgáz
minősége megfelelő,
b)
a felhasználó szerződésszegése esetén a földgázelosztó által kezdeményezett szabálytalan vételezés vagy
egyéb szerződésszegés megszüntetése kapcsán felmerült műszaki és egyéb szolgáltatások, ideértve
a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói
berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása.
A rendszerhasználó igénye alapján a szállítási rendszerüzemeltető az alábbi külön szolgáltatásokért szedhet külön
díjat a rendszerhasználótól:
a)
jogcím-átvezetés, amelynek során a szállítási rendszerüzemeltető a rendszerhasználó által megjelölt partnere
számára, az általa meghatározott fizikai vagy virtuális ponton földgáz mennyiség feletti rendelkezési jogot
vezet át,
b)
az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül igényelt adatszolgáltatások,
A külön díjak ellenében végezhető szolgáltatások díjait a Hivatal a GET 104. § (2) bekezdésben rögzített módon
határozza meg.
A külön díjak megállapítása során – a 3. § (3) bekezdéssel összhangban – a következő célkitűzések is irányadóak:
a)
a rendszerüzemeltetőkkel szemben felmerülő, túlzott rendszerhasználói igények korlátozása,
b)
az egyedi rendszerhasználói igények kielégítése során felmerülő költségekkel arányos bevétel biztosítása, és
c)
a felhasználó szerződésszegéséből származó többletkiadások, felhasználó által történő megtérítésének
biztosítása.
A külön díjak mértéke az árszabályozási cikluson belül – a rendszerhasználati díjakkal összehangoltan – módosítható.
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IV. FEJEZET
A CSATLAKOZÁSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI
15. §

(1) A csatlakozási díjak megállapítása során – a 3. § (3) bekezdéssel összhangban – a következő célkitűzések is
irányadóak:
a)
a csatlakozási igények kielégítéséhez szükséges fejlesztések indokolt átlagos ráfordításainak alapul vétele,
b)
a csatlakozási díjak megfizetése révén szerzett jogosultság nagyságának a figyelembevétele,
c)
a rendszerhasználók vásárolt kapacitáskategóriánkénti teherbíró képessége szerinti megközelítés
alkalmazása,
d)
a földgázrendszer jobb kihasználásának elősegítése, és
e)
a rendszerüzemeltetőket indokolatlan fejlesztésekre kényszerítő túlzott rendszerhasználói igények
korlátozása.
(2) A csatlakozási díjakat a csatlakozások során végrehajtott beruházások jellemzőire tekintettel kell megállapítani.
(3) A csatlakozási díjak fizetésének esetei
a)
az elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetén
aa)
a bekapcsolás,
ab)
a fejlesztés,
ac)
a kapacitásnövelés,
ad)
a rákapcsolás,
b)
a szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetén
ba)
a fejlesztés,
bb)
a kapacitásnövelés, valamint
c)
a földgáztermelő csatlakozása.
(4) A csatlakozási díjakat a Hivatal országosan egységesen, a GET 104. § (2) bekezdésben rögzített módon határozza
meg.
(5) A csatlakozási díjak mértéke az árszabályozási cikluson belül – a rendszerhasználati díjakkal
összehangoltan – módosítható.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. Hatályba léptető rendelkezések
16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 18. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

8. Átmeneti rendelkezések
17. §

(1) Ha a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelettel szabályozott
árszabályozási ciklus során a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló
29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet alapján az egyetemes szolgáltatás árában elismert szállítás díja és a földgáz
rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati
díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható
rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.)
MEKH rendeletben (a továbbiakban: 1/2013-as MEKH rendelet) megállapított szállítási rendszerüzemeltetési
díjból adódó szállítás díja eltért, az a szállítási rendszerüzemeltető, amely felé a rendszerhasználó az 1/2013-as
MEKH rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szállítási forgalmi díjat megfizette, köteles ennek különbségét
(a továbbiakban: visszatérítés mértéke) a (3) bekezdés szerinti rendszerhasználónak visszatéríteni.
(2) A 2015. október 1-jétől érvényes visszatérítés mértékét az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.
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(3) A visszatérítés azt a rendszerhasználót illeti, amely számviteli nyilvántartásból származó zárt számlasorszámokat
tartalmazó, az 1. melléklet 2. pontjában megállapított formátum alapján összesített táblázattal alátámasztva
az (1) bekezdés szerinti szállítási rendszerüzemeltető felé igazolja, hogy az összesített táblázatban feltüntetett
mennyiségre vonatkozó, a visszatérítés mértékével azonos mértékű kedvezményt ő vagy az általa ellátott
földgázkereskedő ténylegesen nyújtotta az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára az egyetemes
szolgáltatás árának alkalmazásával az (1) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan.
(4) Amennyiben a földgázkereskedő földgázellátása érdekében más rendszerhasználó köt le kapacitást a földgáz
szállítóvezetéken az (1) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan, a földgázkereskedő köteles a (3) bekezdés szerinti
táblázatot az őt ellátó rendszerhasználó részére megküldeni a tárgyhót követő 5 napon belül, a rendszerhasználó
pedig a visszatérítés mértékével azonos mértékű kedvezményt a földgázkereskedő felé érvényesíteni a visszatérítés
részére történő utalását követő 5 banki napon belül.
(5) A rendszerhasználó köteles a (3) bekezdés szerinti táblázatot a tárgyhavi adatokkal a tárgyhót követő hónap
10. napjáig az (1) bekezdés szerinti szállítási rendszerüzemeltető és a Hivatal részére egyidejűleg megküldeni.
A visszatérítésre a tárgyhót követő hónap 30. napjáig kerül sor.
(6) A rendszerhasználó kizárólag az (1) bekezdés szerinti szállítási rendszerüzemeltető felé korábban megfizetett díj
mértékig jogosult a visszatérítés összegére.
(7) A 2013. január 1.–2016. december 31. közötti időszakra vonatkozó adatszolgáltatások módosításának és
azok megküldésének határideje 2017. április 30., amely jogvesztő határidő. Az (1) bekezdés szerinti szállítási
rendszerüzemeltető a visszatérítés megfizetését az (5) bekezdés szerint teljesíti, amely során a módosítással érintett
időszak szerinti visszatérítési mértéket alkalmazza.

9. Hatályon kívül helyező rendelkezések
18. §		
Hatályát veszti az V. Fejezet 8. Átmeneti rendelkezések alcíme és az 1. melléklet.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelethez
A visszatérítés mértéke és a kapcsolódó adatszolgáltatás
1. A 17. § szerinti visszatérítés mértéke
A) Elosztói terület

B) Ft/kWh

1.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói
működési területén

0,382

2.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési
területén

0,382

3.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói
működési területén

0,448

4.

FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, és az ISD Power
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési
területén

0,456

5.

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi
Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli
Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,410
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2. A 17. § szerinti visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás
Visszatérítést igénylő rendszerhasználó neve:
Adószáma:
I. Rendszerhasználó által közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt
kedvezmény
A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:
A) Zárt számla sorszám intervallum
nyitó

záró

számlaszám

számlaszám

B) Számlák

C) Visszatérítéssel

darabszáma

érintett időszak

D) Kedvezmény
Alapja

Mértéke

Értéke

(kWh)

(Ft/kWh)

(Ft)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:
II. Rendszerhasználó által nem közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt
kedvezmény
A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:
A) Zárt számla sorszám
intervallum

B) Számlák

nyitó

záró

számlaszám

számlaszám

darabszáma

C) Partner

D) Visszatérí-

engedélyes

téssel érintett

neve

időszak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke
összesen:

E) Kedvezmény
Alapja

Mértéke

Értéke

(kWh)

(Ft/kWh)

(Ft)
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 41/2016. (X. 13.) BM rendelete
a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét
tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról
A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. § tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a minősített elektronikus aláírást és a minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök (a továbbiakban:
termék) megfelelőségét értékelő szervezetekre,
b)
e termék vonatkozásában a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi
CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kijelölő hatóságként – a megfelelőségértékelő szervezetek
kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.)
Korm. rendelet 9. §-a szerinti feladat- és hatáskörében – eljáró belügyminiszterre, és
c)
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: bizalmi felügyelet)
terjed ki.
2. §

(1) A megfelelőségértékelésre vonatkozó kijelölési eljárás kérelemre indul, amelyet a kérelmező az 1. mellékletben
meghatározott tartalmú űrlapon nyújt be a kijelölő hatósághoz.
(2) A kijelölő hatóság a kijelölésről a kijelölési bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslatára figyelemmel hoz
határozatot (a továbbiakban: engedély). A bizottság javaslata nem köti a kijelölő hatóságot. A bizottság a kijelölő
hatóság megkeresésétől számított 8 napon belül közli a javaslatát.

3. §

(1) A bizottságnak legfeljebb hét tagja van.
(2) A bizottság vezetőjét a kijelölő hatóság kéri fel. A bizottság további egy-egy tagját a közigazgatási informatika
infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, az igazságügyért, az informatikáért és a közigazgatásszervezésért felelős miniszter, továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Magyar Szabványügyi
Testület (a továbbiakban: MSZT) elnöke delegálja. A bizottság akkor is működőképes, ha a delegálásra jogosult
személy e jogával nem él.
(3) Az MSZT által delegált tag kivételével a bizottság tagja csak köztisztviselő vagy kormánytisztviselő lehet, aki
e feladatért külön díjazásra nem jogosult.
(4) A bizottság tagjainak megbízatása legfeljebb öt évre szól, azt a delegáló bármikor indokolás nélkül visszavonhatja.
(5) A kijelölési eljárásban nem vehet részt olyan személy,
a)
aki a kérelmezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint
b)
aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója a kérelmező tulajdonosa, a kérelmező
választott testületeiben tisztséget visel, vagy a kérelmezőnél vezető beosztást tölt be.
(6) A bizottság vezetőjének és tagjainak kijelölési eljárásonként nyilatkozniuk kell arról, hogy velük szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn.
(7) A bizottság döntéseit szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(8) A bizottság a tényállás tisztázása érdekében, javaslata kialakításához adatokat kérhet be a kérelmezőtől.
(9) A bizottság működéséhez szükséges feltételeket a kijelölő hatóság biztosítja.
(10) A bizottság működési rendjét ügyrendjében határozza meg.
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(1) A termék megfelelőségértékelésére vonatkozó kijelölést kérelmező szervezetnek – a tevékenységi
engedély megszerzéséhez és a tevékenység végzésének teljes ideje alatt – rendelkeznie kell a kérelmezett
megfelelőségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó érvényes, biztosítási eseményenként legalább
huszonötmillió forint összeghatárig fedezetet biztosító szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel, amely biztosítja
a kérelmező tevékenységével okozott kár megtérítését, valamint a személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj
megfizetését.
(2) A kérelmező szervezet alkalmassága és felkészültsége tekintetében a következő feltételeket kell vizsgálni:
a)
a megfelelőségértékeléshez szükséges személyi feltételek megléte, e tekintetben a kérelmező szervezetnek
biztosítania kell, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet rendelkezzen
aa)
legalább három év, az informatikai biztonsággal, a nyilvános kulcsú infrastruktúrával vagy
kriptográfiával összefüggésben szerzett szakmai gyakorlattal,
ab)
a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és
bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: eIDAS
Rendelet) 30. cikk (3) bekezdése szerinti eljárás, valamint az eIDAS Rendelet II. és III. melléklete
szerinti biztonsági követelmények ismeretével,
ac)
a megfelelőségértékelés elvégzését igazoló tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések
elkészítéséhez szükséges ismeretekkel,
b)
ha a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési vizsgálatot végez, az ehhez szükséges műszaki feltételek
megléte,
c)
a megfelelőségértékeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásához szükséges eszközök
rendelkezésre állása,
d)
tulajdonosi függetlenség a termékek gyártóitól, szolgáltatóktól, forgalmazóitól,
e)
a megfelelőségértékelési tevékenység és a díjazás függetlenségének és elkülönültségének biztosítása,
f)
a tanúsításra vonatkozó tevékenység szabályozottsága, eljárásrendje.
(3) Ha a kérelmező szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységek végzéséhez leányvállalatot vagy alvállalkozót
(a továbbiakban együtt: közreműködő) kíván igénybe venni, a (2) bekezdés szerinti vizsgálat kiterjed arra is,
hogy a közreműködő megfelel-e a kérelmező szervezetre vonatkozó követelményeknek. Az ehhez szükséges
dokumentációt a kérelmező szervezet a kijelölő rendelkezésére bocsátja.
(4) A kérelmező szervezet a rá vonatkozó követelményeknek a (2) bekezdés szerinti vizsgálat során folyamatosan
köteles megfelelni.

5. §		
A kijelölő hatóság a bizalmi felügyeletet haladéktalanul értesíti a kijelölt szervezet
a)
nevéről, székhelyéről,
b)
a kijelölés időtartamáról,
c)
kijelölésének felfüggesztéséről,
d)
kijelölésének visszavonásáról,
e)
kijelölésének lejártáról.
6. §		
Az engedély a kérelem szerinti határozott, legfeljebb három éves időtartamra szól.
7. §

(1) A kijelölt szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentését
(a továbbiakban: éves jelentés) minden év január 31-éig megküldi a bizalmi felügyeletnek.
(2) Az éves jelentés a következőket tartalmazza:
a)
az elektronikus aláírást vagy bélyegzőt létrehozó eszközökre vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások
esetén a megrendelő gazdasági szereplők, a szerződések, a vizsgálati és ellenőrzési jegyzőkönyvek számát,
b)
a kiadott és a visszavont tanúsítványok számát és azonosítószámát,
c)
a közreműködő nevét,
d)
a gazdasági szereplőknek a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panaszai felsorolását és
a kivizsgálás eredményét,
e)
a megfelelőségértékelés szempontjából releváns, a tárgyévben elvégzett képzések felsorolását,
f)
a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes
szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel
vagy tájékoztatás bemutatását.
(3) A kijelölő hatóság az éves jelentést továbbítja a bizalmi felügyeletnek.
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8. §

(1) A bizalmi felügyelet az engedély kiadása feltételeinek való megfelelést évente ellenőrzi. Az ellenőrzésre
az engedélyezési eljárás szabályai az irányadók.
(2) A bizalmi felügyelet az ellenőrzése során vizsgálja, hogy
a)
a kijelölt szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területen folytatott tevékenysége során betartja-e
a minőségirányítási kézikönyvében, valamint a működési és eljárási szabályzatában foglaltakat,
b)
az előző ellenőrzés óta a szakmai – személyi és műszaki – és adminisztratív felkészültség terén történt
esetleges változás befolyásolja-e a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonyságát,
c)
az előző ellenőrzés óta a minőségirányítási kézikönyvben, valamint a működési és eljárási szabályzatban
történt esetleges változtatások befolyásolják-e a kijelölt szervezet megfelelőségértékelési tevékenység
folytatására való alkalmasságát,
d)
a gazdasági szereplők panaszainak kivizsgálása megfelelő volt-e.

9. §

(1) Az engedély kiadására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke ötvenháromezer Ft.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat a Belügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01483305 számú
számlájára kell megfizetni.
(3) Ha eljárás kezdeményezése nélkül történt díjfizetés, valamint ha az (1) bekezdésben meghatározott összegnél
magasabb díjat fizettek (a továbbiakban együtt: túlfizetés), a díj befizetője kérheti a túlfizetés visszatérítését. Ha
a túlfizetést a kijelölő hatóság észleli, annak visszatérítéséről hivatalból intézkedik.
(4) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés indokát, a számlatulajdonos
nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. Ha a kérelem
megalapozott, a díj visszatérítését a kijelölő hatóság a kérelmező által megjelölt számlaszámra átutalással, vagy
a postai címre kiutalással teljesíti a visszatérítési kérelem beérkezését követő harminc napon belül.
(5) Hivatalból történő visszatérítés esetén a kijelölő hatóság a visszatérítésre okot adó körülmény észlelésétől számított
harminc napon belül a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénz-átutalási megbízás
feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon
feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.
(6) Az igazgatási szolgáltatási díjat a kijelölő hatóság bevételként köteles elszámolni az államháztartás számviteléről
szóló kormányrendeletben előírtak szerint. A nyilvántartásokból ki kell tűnnie, hogy az eljárásra mikor került sor, és
annak díja milyen összegű volt.

10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
11. §

(1) E rendelet a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi
szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fejezetének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklet
R15. cikk (3) bekezdésével, R17. cikk (6) bekezdés a) pontjával és (7) bekezdés a) pontjával, R17. cikk (9) és
(11) bekezdésével, R20. cikk (1) bekezdésével, R22. cikkével, valamint R28. cikkével összhangban álló szabályozást
tartalmaz.

12. §		
Hatályát veszti az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó
szabályokról szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 41/2016. (X. 13.) BM rendelethez
KÉRELEM
a 41/2016. (X. 13.) BM rendelet alapján kijelölési engedély kiadása iránt,
a minősített elektronikus aláírást vagy bélyegzőt létrehozó eszköz megfelelőségének tanúsítása
tárgyában
1. A kérelmező adatai
a)
A kérelmező neve és címe
Név:
Cím (székhely):
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Honlapcím:
b)
Cégjegyzék, illetve a hatósági, bírósági nyilvántartás adatai
A kérelmező cégjegyzékszáma, illetve nyilvántartási száma:
c)
A kérelmező felelős vezetője
Név:
Beosztás:
Cím:
Telefon:
E-mail:
d)
A kérelmező részéről a kijelölővel és a bizalmi felügyelettel való kapcsolattartásért felelős személy
Név:
Beosztás:
Cím:
Telefon:
E-mail:
e)
Meghosszabbítási kérelem esetén a kijelölési okirat száma:
2. A kijelölés szakterületére vonatkozó mértékadó előírások:
3. A kijelölés szakterületén dolgozó felelős alkalmazottak, illetve közreműködők
Név:
Képzettség:
Gyakorlat:
4. Mellékletként csatolva a kérelmező azon dokumentumai, amelyek a kijelölés iránti kérelem megalapozottságát
igazolják:
a)
A létesítő okirat hiteles másolata;
b)
A kérelmező minőségirányítási kézikönyve vagy ennek a kijelölés szakterületéhez kapcsolódó része;
c)
A nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismerések elérhetősége, azonosítója, vagy ha az elismerés
nyilvános forrásból nem elérhető, akkor annak hiteles másolata;
d)
A felelősségbiztosítási szerződés megkötését igazoló okirat;
e)
A kérelmező általános szerződési feltételei;
f)
A tanúsítási tevékenységre vonatkozó eljárási szabályzatai;
g)
A tanúsítási tevékenységet végző alkalmazottak és a kérelmező által igénybe vett közreműködők szakmai
képzettségét igazoló okiratok hiteles másolata.
5. Rendelkezik-e a kérelmező védjegyeztetett tanúsítási vagy jóváhagyási jelöléssel?
Igen, Nem
Alkalmazzák-e a jelölést a gyártók?
Igen, Nem
6. A kérelmezővel szembeni követelmények teljesítése
a)
A kérelmező független-e az elektronikus aláírást vagy bélyegzőt létrehozó eszközöket gyártó, importáló és
forgalmazó gazdálkodó szervezetektől, illetve a bizalmi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól?
Igen, Részben, éspedig
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b)

7.

8.

9.

10.

Szervezeti felépítése, általános működése és a szervezeten belüli minőségirányítási rendszere tekintetében
megfelel-e a mértékadó előírásokban rögzített követelményeknek?
c)
Rendelkezik-e a megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyzettel?
Igen, Részben, éspedig
d)
A tanúsítási tevékenységet végző személyzet díjazása független-e a tanúsítási eljárások eredményétől?
Igen, Részben, éspedig
e)
Ha végzett ilyet, közölje a kérelem benyújtását megelőző 2 év tanúsítási statisztikáját
Vonatkozó előírás Elvégzett tanúsítások száma
f)
Hány fő személyzet foglalkozik a tanúsítási tevékenységgel?
Közreműködők
a)
A kérelmező a tanúsítási tevékenységhez igénybe vesz-e közreműködőket?
Igen, Nem, Részben, éspedig
b)
Ha igen, sorolja fel közreműködőit (névvel, címmel), és részletezze a kérelmező tanúsítási tevékenysége
kapcsán végzett tevékenységüket.
c)
Csatolta-e érvényes írásbeli megállapodását a közreműködőivel?
Igen, Nem, Részben, éspedig
d)
Minősíti-e a közreműködőit?
Igen, Nem, Részben, éspedig
e)
Ha igen, van-e írásos eljárása a közreműködők minősítésére?
Igen, Nem, Részben, éspedig
f)
A tanúsítást milyen vizsgálati dokumentumokra és vizsgáló szervezetekre alapozza?
Bizalmas ügykezelés
Biztosítva van-e az információk bizalmas kezelése a szervezet minden szintjén?
Igen, Nem, Részben, éspedig
Kiadványok
a)
Van-e a tanúsításra kérelmező szervezetnek eljárása a tevékenységével érintett szervezetek, termékek és
tanúsító iratok jegyzékének elkészítésére, ennek karbantartására, valamint nyilvánosságra hozatalára?
Igen, Nem
b)
Nyilvánosságra hozza-e az eljárási szabályzatát a tevékenységét igénybe vevők számára?
Igen, Nem
Tanúsító iratok, tanúsítási jelölések alkalmazásának ellenőrzése
a)
Van-e a szervezetnek dokumentált eljárása az általa kiadott tanúsító iratok/tanúsítási jelölések
alkalmazásának hatékony ellenőrzésére?
Igen, Nem
b)
Tesz-e a szervezet megfelelő intézkedéseket a tanúsító iratok/tanúsítási jelölések megtévesztő használata
vagy a tanúsításra vonatkozó helytelen hivatkozások esetén?
Igen, Nem
c)
Van-e a szervezetnek dokumentált eljárása az általa kiadott tanúsító iratok/tanúsítási jelölések visszavonására
és törlésére?
Igen, Nem
Alulírott mint a kijelölést kérelmező szervezet felelős vezetője kijelentem, hogy a jelen kérelemben közölt válaszok
és adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..................................................
		
		

................................................
cégszerű aláírás
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A földművelésügyi miniszter 67/2016. (X. 13.) FM rendelete
a 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek
megállapításáról
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. Egységes területalapú támogatás
1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.)
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] alapján járó egységes területalapú támogatás
keretösszege 223 983 618 854 Ft.
(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján járó támogatás hektáronkénti értéke az (1) bekezdés szerinti keretösszeg és
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján benyújtott egységes
kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatható terület legfeljebb 4 981 270,69 hektár lehet.
(4) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2016. október 17-től kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb
31 476 Ft.

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó
támogatás
2. §

(1) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.)
FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 124 950 171 957 Ft.
(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti számítás során a támogatható terület legfeljebb 4 981 270,69 hektár
lehet.
(3) A (2) bekezdésben hivatkozott számítás szerinti támogatásból 2016. október 17-től kifizethető előleg mértéke
hektáronként legfeljebb 17 559 Ft.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás
3. §

(1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási jogcímenként hektár és állategyed alapon
történik a kifizetés.
(2) A kifizetés során alkalmazott fajlagos támogatási összegeket a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint kell meghatározni figyelemmel arra, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-ában felsorolt
állategyed alapú támogatások esetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által elfogadott és a támogatási
feltételeknek megfelelő állatlétszámot kell figyelembe venni.
(3) A (2) bekezdésben hivatkozott támogatásokból 2016. október 17-től kifizethető előleg mértéke legfeljebb
az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
4. §

(1) A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015 (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015.
(III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 3 653 427 755 Ft.
(2) A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti számítás elvégzése során a támogatható terület nagysága
legfeljebb 173 711 hektár lehet.
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(3) A (2) bekezdésben hivatkozott számítás szerinti támogatásból 2016. október 17-től hektáronként kifizethető előleg
mértéke legfeljebb 14 722 Ft.

5. Mezőgazdasági kistermelők részére nyújtandó támogatás
5. §		
A támogatás mértéke a mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendeletben foglaltak
alapján kerül megállapításra.

6. A nettó pénzügyi plafon betartása
6. §

(1) Az e rendeletben feltüntetett mértékek az éves bruttó pénzügyi felső határ figyelembevételével kerültek
megállapításra.
(2) 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 III. mellékletében meghatározott nettó pénzügyi felső határ betartása érdekében az egyes jogcímeknél
a kifizetéskor csökkentési együtthatót kell alkalmazni a teljes támogatási összegre. A csökkentési együttható
mértéke: 0,93. A csökkentési együttható már az előleg kifizetésekor is alkalmazandó.

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

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 67/2016. (X. 13.) FM rendelethez
A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben
meghatározott támogatási jogcímekre 2016. október 17. után kifizethető előleg maximális értékei

1.

A

B

9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím

Az előleg maximális értéke (Ft)

2.

anyajuhtartás támogatás

5 197

3.

anyatehéntartás támogatás

32 778

4.

hízottbika-tartás támogatás

11 854

5.

tejhasznú tehéntartás támogatás

71 372

6.

rizstermesztés támogatás

147 922

7.

cukorrépa termesztés támogatás

117 672

8.

zöldségnövény termesztés támogatás

34 627

9.

ipari zöldségnövény termesztés támogatás

38 788

10.

gyümölcstermesztés támogatás

62 538

11.

szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás

43 137

12.

szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás

19 097
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A földművelésügyi miniszter 68/2016. (X. 13.) FM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint
az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó
2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról
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. Hízottbikatartás támogatása
1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.)
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 10. §-a alapján összesen legfeljebb 2 856 405 000 Ft,
történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összegből a 2016. évben előlegként történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 25 000 Ft
támogatás fizethető ki.

2. Tejtámogatás
2. §

(1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 11 749 715 120 Ft, történelmi bázis jogosultságonként
legfeljebb 6,34 Ft támogatás vehető igénybe.
(2) A támogatás a 2016. évben kifizetésre kerül.

3. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása
3. §		
Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján, anyatehenek után összesen legfeljebb 3 012 707 750 Ft, egyedenként
legfeljebb 25 750 Ft vehető igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása
4. §

(1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 2 326 023 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként
legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összegből a 2016. évben előlegként történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 25 000 Ft
támogatás fizethető ki.

5. Anyajuhtartás termeléshez kötött támogatása
5. §		
Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19–23. §-a alapján, anyajuhok után összesen legfeljebb 16 599 756 Ft, egyedenként
legfeljebb 18,6 Ft támogatás vehető igénybe. Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít,
akkor a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 15,5 Ft.

6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása
6. §		
Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 455 391 300 Ft, történelmi bázis
jogosultságonként legfeljebb 2304 Ft támogatás vehető igénybe.

7. Dohány termeléstől elválasztott támogatása
7. §

(1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohánytermesztési támogatás keretében összesen legfeljebb
428 727 704 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 253 571 Ft támogatás vehető igénybe.
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(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Virginia dohánytermesztési támogatás keretében összesen
legfeljebb 629 108 521 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 157 320 Ft támogatás vehető igénybe.

8. A támogatási keret túllépése
8. §		
A támogatási keret túllépése esetén a megállapított támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél
a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

9. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. §		
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.)
FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének
megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 61/2015. (X. 12.) FM rendelet] a következő
11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás,
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi
támogatások összegeinek megállapításáról szóló 68/2016. (X. 13.) FM rendelettel megállapított 6/A. §-át minden
2015. évi dohány termeléstől elválasztott támogatás kifizetésre alkalmazni kell.”
11. §		
A 61/2015. (X. 12.) FM rendelet
a)
6/A. § (1) bekezdésében a „192 804 Ft” szövegrész helyébe az „539 233 Ft” szöveg,
b)
6/A. § (2) bekezdésében a „223 376 Ft” szövegrész helyébe a „666 056 Ft” szöveg
lép.
		
		

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

Az Országgyűlés 19/2016. (X. 13.) OGY határozata
az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról*
Az Országgyűlés az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Ikotity István s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 20/2016. (X. 13.) 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
az Igazságügyi bizottságba
dr. Staudt Gábort (Jobbik)
a bizottság alelnökévé megválasztja.
2. Az OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:
A Gazdasági Bizottságban Z. Kárpát Dániel (Jobbik) által betöltött alelnöki tisztség – a képviselő bizottsági
tagságának megtartása mellett – megszűnik.
3. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Hiszékeny Dezső s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. október 11-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2016. október 10-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 21/2016. (X. 13.) OGY határozata
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról*
1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását
független könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért
a szervezet 2015. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.
2. Az Országgyűlés elismeri a 41/2014. (XI. 13.) OGY határozat 2. pontja szerint az Állami Számvevőszék pénzügyi
kultúra feltérképezésére irányuló tevékenysége végrehajtását és a pénzügyi kultúra elterjesztése érdekében végzett
tevékenységét. A továbbiakban az Országgyűlés támogatja az Állami Számvevőszék feladatellátását a pénzügyi
tudatosság egész társadalomra történő kiterjesztése érdekében.
Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Ikotity István s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

A Kormány 1532/2016. (X. 13.) Korm. határozata
az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeiről szóló kormányhatározat visszavonásáról
A Kormány – az igazságügyi miniszter javaslatára – egyetért azzal, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar
bírói posztjának betöltésére nyilvános pályázat kerüljön kiírásra, ezért az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar
bírójelöltjeiről szóló 1465/2016. (VIII. 31.) Korm. határozatot visszavonja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1533/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a 2017. évi World Export Development Forum budapesti megrendezéséhez kapcsolódó feladatokról
A Kormány
1. egyetért – Magyarország külpolitikai célkitűzéseire figyelemmel – a World Export Development Forum 2017. évi
Budapesten történő megrendezésével;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert a World Export Development Forum 2017. évi budapesti megrendezése
előkészítésével összefüggő intézkedések megtételére;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a World Export Development Forum 2017. évi budapesti
előkészítéséhez és megrendezéséhez kapcsolódó feladatok finanszírozásához szükséges, legfeljebb 253,0 millió forint
forrás biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. október 11-i ülésnapján fogadta el.
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4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert a World Export Development Forum megvalósításához kapcsolódó
feladatok teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a Kormány
irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1534/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026” kidolgozásához és végrehajtásához szükséges
intézkedésekről
A Kormány a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében:
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program (2001–2010)
és az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia dokumentumok alapul vételével
dolgozza ki a 2017–2026. évekre vonatkozó „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026” című nemzeti
középtávú stratégiát;
2. egyetért azzal, hogy a „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026” kiindulási alapjaként az Egészséges
Nemzetért Népegészségügyi Program (2001–2010) és az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi
Ágazati Stratégia dokumentumok szolgálnak;
3. egyetért azzal, hogy a középtávú stratégia címe: „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026”, annak
megvalósítása 2017-ben kezdődik és 2026-ig tart;
4. egyetért azzal, hogy az ágazati szintű rövid távú intézkedések – a felelősök és határidők megjelölésével – egy- vagy
kétéves szakpolitikai programokban és intézményi munkatervekben operatív szinten valósulnak meg, amelyekben
kidolgozásra kerülnek a konkrét cselekvési tervek;
5. szükségesnek tartja, hogy a „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026” részletes kidolgozott stratégiát
a Kormány által történő elfogadását követően az Országgyűlés megtárgyalja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1535/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016–2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről
A Kormány
a)
b)

c)

elfogadja a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY határozat 2. pont b) alpontjában foglalt
feladat végrehajtása érdekében készített, az 1. mellékletben foglalt cselekvési tervet;
felhívja az érintett minisztereket, hogy a cselekvési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról készítsenek
beszámolót, és azt küldjék meg a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszternek;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2018. január 31.
felhívja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, hogy a b) pont szerinti beszámolók alapján
készítsen jelentést a Kormány számára a cselekvési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2018. április 30.

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1535/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016–2017. évekre vonatkozó cselekvési terve
Bevezetés – politikai célkitűzés
Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. Sikeres országot építeni jól
képzett, versenyképes tudással rendelkező, életerős, a demokratikus és a családi értékek mellett elkötelezett,
a közösségi részvételt preferáló és az önkéntes munkára nyitott fiatalokkal lehet.
A fiatalok jövőnk legfontosabb erőforrásai, akik kreativitásukkal, kitartásukkal, lendületükkel biztosítják nemzetünk
megmaradását, így az államnak a családokkal, a civil, az egyházi és a magánszektorral együtt kell megfelelő
jövőképet nyújtania számukra, és segíteni a kibontakozásukat a határokon innen és túl. Fontos, hogy a magyar
fiatalok határokon átívelő közösségei támogassák egymást, mert csak egy összetartó, egymást segítő nemzet
tagjaiként lehetnek ők is erősek. Alapvető, hogy ne pusztán a saját, hanem nemzedékük, nemzetük, hazájuk
boldogulását, fejlődését is szem előtt tartsák.
Az eredményes ifjúságpolitika legfőbb fokmérője a fiataloknak a biztonságérzete és elégedettsége önmaguk és
nemzetük helyzetével. Ezért a lehető legtöbbet kell tennünk a fiatalokért, ezzel is hozzájárulva a következő évek,
évtizedek sikeres Magyarországának megteremtéséhez.
Mindezen célok megvalósulásához a következő intézkedések szükségesek:
I. PILLÉR: AZ IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOK SIKERES TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁHOZ SZÜKSÉGES KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE
1.1. Hatékony és célzott intézkedésekkel elő kell segíteni a fiatalok életpálya-tervezését.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
1.2. A korai gyermekkortól az ifjúkorig tartó célzott fejlesztésekkel, intézkedésekkel, speciális programokkal
csökkenteni kell a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát és a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
1.3. Az ifjúsági korosztály pénzügyi tudatosságának fejlesztése céljából elő kell mozdítani a pénzügyi ismeretek
elsajátítását.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
1.4. Az ifjúsági munkanélküliség visszaszorítása érdekében folytatni kell az Ifjúsági Garancia rendszer kiépítését és
működtetni kell a fiatalok foglalkoztatását elősegítő munkaerő-piaci programokat.
Felelős:
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
1.5. Elő kell segíteni a fiatalok vállalkozóvá válását direkt támogatásokkal és vállalkozói ismeretek elterjesztésével.
Felelős:
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

A fiatalok körében népszerűsíteni kell a vidéki térségek gazdasági lehetőségeit és a vidéki gazdálkodói
életmódot a fiatalok helyben maradása, a helyben történő munkavállalás és társadalmi aktivitás növelése
céljából.
Felelős:
agrárpolitikáért felelős miniszter
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Ösztönözni kell a fiatalok családalapítását, gyermekvállalási kedvét a családok otthonteremtési
kedvezményével, az első házasok kedvezményeivel és a diplomás GYED-del.
Felelős:
családpolitikáért felelős miniszter
lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Elő kell segíteni a munka és magánélet összehangolását rugalmas foglalkoztatást elősegítő intézkedésekkel,
a részmunkaidőben foglalkoztatott kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezményekkel.
Felelős:
családpolitikáért felelős miniszter
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
adópolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Elő kell segíteni a kreatív iparban rejlő lehetőség kiaknázását és támogatni kell az innovációt, a K+F
tevékenységeket.
Felelős:
kultúráért felelős miniszter
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
építésügyért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos

II. PILLÉR: AZ IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOK ÉS KÖZÖSSÉGEIK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE
2.1. Támogatni kell a tehetséggondozást, biztosítani kell a tehetségek fejlődését.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
2.2. Fejleszteni kell a tanulói készségek és képességek, kulcskompetenciák elsajátítását elősegítő támogató
eszközrendszert.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter
informatikáért felelős miniszter
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
2.3. Ki kell terjeszteni a munkaerő-piaci részvételhez jobban alkalmazkodó képzési formákat.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
2.4. A hátrányos helyzetű régiók versenyképességének javítása érdekében vagy közösségi felsőoktatási képzési
központokat, vagy telephelyeket kell létrehozni.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
2.5. Ösztönözni kell a felsőoktatásban részt vevő hallgatók nemzetközi mobilitását és a felsőoktatási intézmények
nemzetköziesítését.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
2.6. Be kell vezetni és működtetni kell a hallgatói kompetenciamérés rendszerét.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
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Elő kell segíteni a magyar identitás megerősítését, a magyar-magyar kapcsolatok kialakítását és elmélyítését
a fiatalok körében.
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
oktatásért felelős miniszter
kultúráért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Az összetartozás és a nemzeti tudat erősítése érdekében mobilizálni és ösztönözni kell a fiatalokat a nemzeti
értékek gyűjtésére, védelmezésére határainkon belül és azon túl.
Felelős:
agrárpolitikáért felelős miniszter
kultúráért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Elő kell segíteni a kisközösségek létrejöttét és fejlesztését, támogatni kell az ifjúsági korosztályok és
közösségeik önálló kezdeményezéseit.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter
nemzetiségpolitikáért felelős miniszter
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
kultúráért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
Biztosítani kell a nem formális és informális tanulást támogató programokat, valamint elő kell segíteni
főként a vidéken élő fiatalok kulturális és szabadidős tevékenységeinek támogatását, a kulturális értékek
és a kulturális szolgáltatások eljutását a kulturális, illetve kulturális értékközvetítő intézményekkel nem
rendelkező térségek, települések fiataljaihoz.
Felelős:
kultúráért felelős miniszter
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
építésügyért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
Pályázati úton támogatni kell a fiatalok és az ifjúsági területen aktív szakemberek nemzetközi
tapasztalatszerzését, a fiatalok és döntéshozók közötti érdemi párbeszéd kialakítását, valamint erősíteni kell
a fiatalok társadalmi részvételét.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
Az iskolai szociális segítés módszereinek és eszközeinek felhasználásával támogatni kell az iskoláskorú
fiatalok egészségfejlesztését, sikeres iskolai előmenetelüket, illetve veszélyeztetettségük megelőzését.
Felelős:
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
Támogatni kell az ifjúságot érintő egészségvédelmi és egészségfejlesztési intézkedéseket, amelyek
egészségtudatosabb magatartást eredményeznek a felnövekvő generációknál.
Felelős:
egészségügyért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Növelni kell a fiatalok sportolási hajlandóságát, elő kell segíteni a sportra és mozgásgazdag életmódra
nevelést, valamint a mozgásra ösztönző környezet fejlesztését a jövő generációjának egészséges fejlődése
érdekében.
Felelős:
sportpolitikáért felelős miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős
miniszter
Határidő:
folyamatos
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2.15. Elő kell segíteni, hogy az ifjúsági korosztály minél szélesebb körében elérhetővé váljanak egészségfejlesztési,
rehabilitációs, drogprevenciós programok és ellátások.
Felelős:
egészségügyért felelős miniszter
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
2.16. Támogatni kell a telefonos lelki segítő szolgálatok ifjúsági korosztály számára is hiánypótló tevékenységét és
infrastruktúrafejlesztését.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
2.17. Növelni kell a gyermek- és fiatalkorúak áldozattá és elkövetővé válásának megelőzését célzó programok
hatékonyságát.
Felelős:
bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
2.18. Az ifjúsági bűnmegelőzés területén biztosítani kell a tárcák közötti hatékony együttműködést.
Felelős:
bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
építésügyért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
2.19. Támogatni kell az ifjúsági korosztályt a fogyasztóvédelmi ismeretek elsajátításában, illetve az ifjúsági
korosztályt oktató pedagógusokat a fiatalok tudatos fogyasztóvá nevelésének elérésében.
Felelős:
fogyasztóvédelemért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
2.20. Felül kell vizsgálni a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek jogszabályi környezetét.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
turizmusért felelős miniszter
Határidő:
2016. december 31.
2.21. Fejleszteni kell a közösségi internet hozzáférési pontokat és bővíteni kell szolgáltatási portfóliójukat.
Felelős:
informatikáért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
III. PILLÉR: AZ IFJÚSÁGI SZAKMA ÉS AZ IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK MUNKÁJÁNAK ELŐSEGÍTÉSE
3.1. Le kell folytatni a nagymintás ifjúságkutatást és publikálni kell annak eredményeit.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
2017. december 31.
3.2. Meg kell vizsgálni az ifjúságot érintő kedvezmények kiterjesztésének lehetőségeit.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
közlekedésért felelős miniszter
személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
3.3. Elő kell segíteni az ifjúságszakmai alapszak elindítását, valamint az ifjúsági szakemberek foglalkoztatását.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
kultúráért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
3.4. Támogatni kell az önkormányzati ifjúsági célú feladatok ellátását, valamint elő kell mozdítani
az önkormányzati feladatellátást elősegítő jogszabályi környezet megteremtését.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
helyi önkormányzatokért felelős miniszter
Határidő:
2017. december 31.
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Az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (ISZEF) működtetésével a Nemzeti Ifjúsági Stratégia céljainak
megvalósítása érdekében koordinálni és értékelni kell a kormányzati és civil szervezetek ifjúságügy terén
végzett tevékenységét, biztosítani kell az ifjúsági munkában érintett társadalmi szereplők folyamatos
együttműködését.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Össze kell hangolni az ifjúság körében a közös nemzetpolitikai célkitűzések megvalósítását, a magyar civil
és egyházi ifjúsági szervezetek hálózatos együttműködését államhatárokra való tekintet nélkül. Ennek
érdekében működtetni kell a Magyar Ifjúsági Konferenciát.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Erősíteni kell a magyar ifjúságpolitika nemzetközi kapcsolatrendszerét a bilaterális és multilaterális
együttműködéseken keresztül.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
külpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos

A Kormány 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és
Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról
A Kormány köszönetet mond a magyar polgároknak, a szakmai, civil és érdekképviseleti szervezeteknek, a digitális ökoszisztéma
szereplőinek az alkotó közreműködésért, a széles körű összefogásért, amelynek eredményeként elkészült Magyarország Digitális
Oktatási Stratégiája.
A Kormány továbbra is várja valamennyi érintett szereplőnek a Stratégia gazdagítására vonatkozó szakmai javaslatait.
A Kormány a Stratégia végrehajtása során is megteremti a széles körű társadalmi párbeszéd fórumait, és számít a magyar
polgárok, valamint a szakmai, társadalmi, érdekképviseleti és tudományos szervezetek közreműködésére és együttműködésére.
1. A Kormány elfogadja a Digitális Jólét Program részeként számára bemutatott „Magyarország Digitális Oktatási
Stratégiáját” (a továbbiakban: Stratégia), és felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok
összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos), hogy
a Stratégiát a kormányzati portálon (kormany.hu) tegye közzé.
Felelős:
miniszterelnöki biztos
Határidő:
azonnal
2. A Kormány az oktatás digitális megújítása érdekében úgy határoz, hogy létre kell hozni a Digitális Pedagógiai
Módszertani Központot, amely kidolgozza a tanulókra, a pedagógusokra, az intézményvezetőkre és valamennyi
oktatási intézménytípusra vonatkozó digitális kompetencia követelmények keretrendszerét és mérési-értékelési
eszközeit, illetve a Stratégia keretében megvalósítandó fejlesztéseket beválás-vizsgálatokkal megalapozó pilot
programokat indít.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
3. A Kormány biztosítani kívánja, hogy a köznevelés és szakképzés valamennyi intézménye a digitális oktatáshoz
szükséges sávszélességű szupergyors interneteléréssel, illetve épületen belüli WiFi-hálózattal rendelkezzen, ezért
elrendeli az ezek biztosításához szükséges hálózatfejlesztéseket és az intézmények belső WiFi-hálózatának kiépítését
és működtetését.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.

70460

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 155. szám

4. A Kormány a köznevelés és a szakképzés méltányos és hatékony működése, valamint a tanulók digitális
kompetenciáinak fejlesztése érdekében elrendeli a Stratégia által meghatározott digitális eszközállomány
biztosítását a köznevelési és szakképzési intézményekben, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű
tanulókra. A Kormány a szükséges költségvetési források biztosításával gondoskodik az intézmények digitális
eszközállományának állagmegőrzéséről és karbantartásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. december 31., majd azt követően folyamatos
5. A Kormány a digitális pedagógia gyakorlati alkalmazásának támogatása érdekében elrendeli, hogy a köznevelési és
szakképzési intézményekben a pedagógusok munkáját IKT pedagógiai asszisztensek támogassák, továbbá minden
köznevelési és szakképzési intézményben legyen elérhető rendszergazdai szolgáltatás.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. január 1-től folyamatos
6. A Kormány elrendeli a pedagógusok digitális kompetenciáinak felmérését, a fejlesztési igényeknek megfelelő
tananyagok és oktatási tematikák fejlesztését, a szükséges térítésmentes továbbképzések megszervezését és
lebonyolítását, a pedagógus alapképzés ennek megfelelő tartalmú kiegészítését és a kimeneti kompetenciák
mérését, továbbá a pedagógusok közötti tudásmegosztás digitális lehetőségeinek megteremtését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. január 31.
7. A Stratégiában meghatározott célok elérésének zálogai a pedagógusok, ezért a Kormány úgy határoz, hogy
a Stratégiában foglalt digitális módszertani átállással járó többletfeladatok elismerését a pedagógus életpályarendszerben érvényesíti mindazon pedagógusok esetében, akik sikeresen teljesítik a digitális pedagógiai
kompetenciafejlesztést célzó térítésmentes pedagógus-továbbképzéseket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. január 31.
8. Annak érdekében, hogy a köznevelési és szakképzési rendszerben megfelelő mennyiségű és minőségű, könnyen
elérhető digitális tartalom álljon rendelkezésre, a Kormány elrendeli a Nemzeti Köznevelési Portál (Okosportál)
továbbfejlesztését valamennyi képzéstípusra vonatkozóan, a közgyűjteményi tartalomtárakkal átjárhatóvá és
kereshetővé tételét, valamint a Stratégiában meghatározott pedagógiai célok teljesítéséhez szükséges minőségű és
mennyiségű digitális tartalom előállítását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. december 31.
9. A polgárok munkaerőpiaci versenyképességének erősítése és életminőségének javítása érdekében a Kormány
átfogó program keretében biztosítja, hogy minden magyar polgárnak lehetősége legyen az alapszintű digitális
írástudás elsajátítására térítésmentes képzéseken lakó- vagy tartózkodási helyén, vagy annak legfeljebb
30 kilométeres környezetében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. december 31.
10. A Kormány a digitális gazdaság, illetve a digitális ipar fejlesztését szolgáló kormányzati programok (Ipar 4.0,
Irinyi Terv, Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája) munkaerőigényének biztosítása érdekében
a hagyományos képzési formákon túlmutató programokat indít, amelyek már rövid távon is csökkentik
az informatikai vállalkozások és a digitális gazdaság fejlődését veszélyeztető munkaerőhiányt.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
11. A Kormány a felsőoktatás digitális megújítása, illetve a digitális gazdaság igényeinek megfelelő, nemzetközileg is
versenyképes képzések bővítése érdekében elrendeli a Digitális Felsőoktatási Kompetenciaközpont létrehozását,
amely közreműködik a felsőoktatás szabályozási és akkreditációs feltételeinek felülvizsgálatában, és a képzési kínálat
megújításában.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. június 30.
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12. Az oktatási intézmények és a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentése, valamint a tanulási életút
nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a Kormány elrendeli az elektronikus oktatás-adminisztrációs
szolgáltatások körének kibővítését, a tanulói életút szempontjából meghatározó adatbázisok összekapcsolását,
valamint a megszerzett oktatási tanúsítványoknak az Oktatási Anyakönyv Rendszeren keresztül történő közhiteles,
elektronikus hozzáférhetővé tételét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
13. A Kormány az esélyteremtés érdekében elrendeli az elektronikus szolgáltatások és a digitális tananyagok
akadálymentesítését, a fogyatékossággal élő tanulók számára a megfelelő digitális eszközök biztosítását az oktatásnevelési feladatot ellátó intézményekben, illetve a fogyatékossággal élőket tanító pedagógusok felkészítését
a digitális eszközök használatára.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
14. A Kormány biztosítani kívánja, hogy a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek már megkezdett felülvizsgálata során
a Stratégia célkitűzései érvényesüljenek.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
15. A Stratégia végrehajtását a miniszterelnöki biztos hangolja össze, az emberi erőforrások miniszterének az oktatásért
felelős miniszteri ágazati irányítási jogkörének figyelembevételével.
16. A Kormány felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve, valamint
a nemzetgazdasági miniszter bevonásával a Stratégia végrehajtása érdekében készítsen részletes – az egyes
részfeladatokat, a felelősöket és a határidőket is meghatározó – intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési
terv).
Felelős:
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. november 30.
17. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy
a)
a 2–14. pontban meghatározott feladatok végrehajtása során az intézkedési tervben foglaltak, valamint
a miniszterelnöki biztos 15. pontban meghatározott koordinációs feladat- és hatáskörében adott
iránymutatásai szerint járjanak el, valamint
b)
bocsássák a miniszterelnöki biztos rendelkezésére a Stratégia végrehajtásával összefüggő feladatai
ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
18. A Kormány
a)
elrendeli a Stratégia és az intézkedési terv megvalósulásának figyelemmel kísérését, a Stratégia
végrehajtásával kapcsolatos folyamatos társadalmi egyeztetést, a Stratégia évenkénti értékelését és szükség
szerint a felülvizsgálatát;
b)
elrendeli, hogy az a) pontban meghatározott feladatok végrehajtása során keletkező tapasztalatokról
a miniszterelnöki biztos évente nyújtson be jelentést a Kormány részére.
Felelős:
miniszterelnöki biztos
Határidő:
az a) alpont vonatkozásában folyamatos
a b) alpont vonatkozásában első alkalommal 2017. június 30., majd évente június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1537/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a 2016–2030 közötti időszakra szóló Nemzeti Erdőstratégiáról
A Kormány
a)
b)

c)

elfogadja a 2016–2030 közötti időszakra szóló Nemzeti Erdőstratégiát (a továbbiakban: Stratégia);
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Stratégia végrehajtásáról ötévente készítsen beszámolót
a Kormány részére;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
első alkalommal: 2020. december 31.
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiának a kormányzati portálon való
közzétételéről.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1538/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Versenyképességi Tanács létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a versenyképesség alakulásáról folyó párbeszédnek és a versenyképesség javítására irányuló
kezdeményezéseknek intézményesített szakmai fórumot biztosító nemzeti versenyképességi testületek képesek
elősegíteni a versenyképességet javító szakpolitikák és szerkezeti reformok megalapozását, kidolgozását és
társadalmi elfogadottságát;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az érintett miniszterek, gazdasági szervezetek, oktatási és tudományos
intézmények szakmailag elismert képviselőinek felkérésével hozza létre a Nemzeti Versenyképességi Tanácsot,
amely véleményezi a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából releváns kezdeményezéseket, és egyúttal
javaslatokat fogalmaz meg a gazdasági versenyképességet javító kormányzati beavatkozásokra;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. október 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Versenyképességi Tanács véleményéről, állásfoglalásairól,
javaslatairól rendszeresen tájékoztassa a Gazdasági Kabinetet.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1539/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Budapestet bemutató és népszerűsítő nemzetközi városmarketing kampány lefolytatásával kapcsolatos
egyes intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy szükséges Budapest városarculatának megújítása és vonzerejének növelése, továbbá a fővárosi
turisztikai szolgáltatások átstrukturálása, valamint ezekhez kapcsolódóan egy rövid távú, intenzív, Budapestet
bemutató és népszerűsítő, kiterjedt nemzetközi városmarketing kampány lefolytatása a kormányzati turizmus- és
gazdaságfejlesztési marketingtevékenységgel összhangban;
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2. elfogadta az 1. pont szerinti városmarketing kampány Kormány részére bemutatott koncepcióját;
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – összhangban a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros
Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő
megrendezése érdekében benyújtandó pályázat kormányzati támogatásáról és a pályázattal összefüggő egyes
kormányzati feladatokról szóló 1856/2015. (XI. 27.) Korm. határozat 7. pontjával – az egyes kiemelt budapesti
beruházásokért felelős kormánybiztossal, valamint a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért
felelős kormánybiztossal egyeztetve és együttműködve, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.) útján gondoskodjon az 1–2. pont szerinti
városmarketing kampány előkészítésének és lefolytatásának megszervezéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos 2017. október 31-ig
4. egyetért azzal, hogy az 1–3. pont szerinti városmarketing kampánnyal kapcsolatban lefolytatott beszerzések,
változatlan tartalommal egységesen a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. felelősségi körébe kerüljenek;
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a 4. pont megvalósításához szükséges intézkedéseket;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével gondoskodjon
az 1–3. pont szerinti városmarketing kampány lefolytatásához
a)
2016. évben szükséges 1905,0 millió forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 9. Turisztikai célelőirányzat
jogcímcsoporton;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
b)
2017. évben szükséges 3810,0 millió forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 9. Turisztikai célelőirányzat
jogcímcsoporton.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1540/2016. (X. 13.) Korm. határozata
az építésügy területén mutatkozó, műszaki előírások hiányából fakadó nehézségek enyhítéséről
A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az építésügy területén a műszaki előírások terén tapasztalható
hiányosságok mielőbbi orvoslása céljából
1. az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodjon
az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáról,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatosan
2. készítsen jelentést a Kormány számára az építésügyi műszaki irányelvek területén elért előrehaladásról, továbbá
tegyen javaslatot a célok elérése érdekében elvégzendő további feladatokra.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

70464
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A Kormány 1541/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 4. melléklet 2. pontja alapján a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony
megvalósításához jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 21. A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím 29 381,9 millió forint összeggel történő
túllépését.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1542/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a kormányhivatalok digitalizációs képességeinek biztosítása érdekében szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a kormányhivatalok digitalizációs képességeinek biztosítása érdekében megvalósítandó
feladatokhoz kapcsolódó beruházási kiadások finanszírozására egyszeri jelleggel 1500 millió forint összegben
kerüljön sor, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a forrás rendelkezésre állásáról Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára gondoskodjon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával készítsen részletes
előterjesztést az 1. pont szerinti fejlesztéshez kapcsolódó üzemeltetési tapasztalatokról és az üzemeltetés
kiadásairól, valamint annak további finanszírozásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az általa kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott útján, az 1. pontban meghatározott keretösszeg erejéig intézkedjen a kormányhivatalok
digitalizációs képességeinek biztosítása érdekében szükséges kötelezettségvállalás megtételéről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a kormányhivatalok digitalizációs képességeinek biztosítása érdekében szükséges beszerzések
lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1543/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a alapján, tekintettel az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra
a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2016. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú hitel esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1543/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett
adósság nagysága szerint

1

HUF

fejlesztés

1

HUF

adósságmegújítás
szerződésmódosítással

kölcsön

6

830 000 000

-

830 000 000

Igen

-

1

HUF

működési

kölcsön

2

100 000 000

-

100 000 000

Igen

100 000 000

HUF

fejlesztés

kölcsön

6

49 500 000

1.4. Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházások

49 500 000

Igen

49 500 000

CIGÁND VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2.1

KOMLÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT.

2.2.

KOMLÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT.

3.

NAGYKANIZSA MEGYEI
JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

NAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA
HULLADÉKLERAKÓT ÜZEMELTETŐ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

1

Futamideje (év)

CIGÁND TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS
VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

1.

Ügylet célja

Ügylet típusa

Kérelemmel érintett gazdasági társaság neve

Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

Devizanem

Önkormányzat neve

Jóváhagyott ügylet adatai
Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez kapcsolódó
ügyletérték

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Pénzügyi lízing

5

Értéke

Fejlesztés célja

2016

5 823 200

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

5 823 200

Igen

2017

2018

2019-től
összesen

5 823 200
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A Kormány 1544/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi
költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozatban megállapított, 2015. évi,
további intézkedésig fel nem használható, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
152. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett
224 666 ezer forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 70 000 ezer forint felhasználását;
2. az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de
meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból
a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 384 773 ezer forint felhasználását;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

70468

1. melléklet az 1544/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz
A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban
Fejezetszám
XV.

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsoport
szám

Jogcímszám

7

B1

16
25

XX.

20

Kiemelt
előirányzatszám

K5
2

19
23

5

1
4

1

K5

K5
B1

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcímcsoport név

Jogcím név

Nemzetgazdasági Minisztérium
Szakképzési Centrumok
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Kárrendezési célelőirányzat
Függő kár kifizetés

Kiemelt előirányzat neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális célú humánszolgáltatások
Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Átcsoportosítás (+/-)

224 666
-104 152

-120 514

-69 394
69 394

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 155. szám

70469

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 155. szám

A Kormány 1545/2016. (X. 13.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2016. júliusi és augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2016. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

70470

1. melléklet az 1545/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz

Értéke (Ft)

Fejlesztés sorszáma

Ügylet célja

Fejlesztés adatai

Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Fejlesztés célja

Jóváhagyott ügylet adatai

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora értékkel
járul hozzá

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó
ügyletérték

Kormány az
Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint (Ft)
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)
2016.

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
1 teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

2017.

2018.

2019-től összesen

BELECSKA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

6

5 151 000

5 151 000

5 151 000 Igen

5 151 000

0

0

0

2.1.

CSENGER VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Hitel

15

50 000 000

2.8. Tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
1 korszerűsítése

50 000 000

50 000 000 Igen

50 000 000

0

0

0

2.2.

CSENGER VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

2 HUF

fejlesztés

Hitel

15

35 800 000

2 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

35 800 000

35 800 000 Igen

35 800 000

0

0

0

3.

CSURGÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

6

9 983 393

9 983 393

9 983 393 Igen

9 983 393

0

0

0

4.

300 000 000

300 000 000 Igen

42 000 000

201 360 000

56 640 000

0

90 000 000

90 000 000 Igen

90 000 000

0

0

0

34 000 000

34 000 000 Igen

34 000 000

0

0

0

110 000 000

0

0

0

1 7.9. Települési turisztikai fejlesztés

65 000 000

65 000 000 Igen

2 7.9. Települési turisztikai fejlesztés

45 000 000

45 000 000 Igen

1 4.1. Kulturális célú beruházások

40 000 000

40 000 000 Igen

0

0

0

0

1.

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

7

300 000 000

5.1.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

11

90 000 000

5.2.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2 HUF

mőködés

Hitel

6

34 000 000

PANNONHALMA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

10

110 000 000

6.

7.

PÉCSVÁRAD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

adósságmegújítás

Hitel

4

40 000 000

1 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések
1 7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások
1 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés
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A Kormány 1546/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva 7 111 269 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter,
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1546/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

26

355851
005214

XX.

002950

1

16

20
271489
359195
XLIII.

2

296357
XI.

30

302213
303002

297102

32

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzetgazdasági Minisztérium
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1
Tőkeemelések
K6
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
K1
Személyi juttatások
K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek
K1
Személyi juttatások
K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
K6
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
13
Művészeti tevékenységek
4
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
23
Sporttevékenység támogatása
34
2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
2
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
4
Állami tulajdonú társaságok támogatása
1
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
K6
Beruházások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
4
Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
K5
Egyéb működési célú kiadások
44
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
K5
Egyéb működési célú kiadások
54
Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5
Egyéb működési célú kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

6 000 000
35 266
24 290
38 043
11 474
3 097
1 525
104

50 000
82 470

15 000

200 000
150 000
500 000
-7 111 269
ezer forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma
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347862

Alcím
szám

XI.
302213
303002
347862
005214
002950

XX.

Cím
szám

30

1
16
20

271489
359195
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
szám

1

13
23

Jogcím
csop.
szám

4
44
54

4
34

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Sporttevékenység támogatása
2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

200 000
150 000
500 000
97 599
16 200
50 000
82 470

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
7 111 269

II. n.év

III. n.év
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Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

IV. n.év
7 111 269

70473

70474
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A Kormány 1547/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím,
4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-a, valamint a 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és
tankönyvtámogatás jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 1 694 900 ezer forint összeggel történő
túllépését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1548/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a tájegységi fővadászok munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséről
1. A Kormány a 2017. január 1-jétől működő tájegységi fővadászok szakirányítási és szaktanácsadási feladatainak
ellátásához szükséges munkavégzési feltételek megteremtése érdekében szükséges tárgyi eszközök beszerzése
céljából
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi, hogy a nemzetgazdasági miniszter a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
bevonásával – a központi költségvetés XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 5. Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat
terhére – a 2017. év kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon legfeljebb 300 millió forint
összegben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
b)
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013.
(XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott beszerzési tilalom alól 300 millió forint összegben
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére felmentést ad.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
azonnal
2. A tájegységi fővadászok munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos, 1. pont
a) alpontban meghatározott kiadások pénzügyi fedezete a 2017. évben fejezetek közötti átcsoportosítással
a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet terhére kerül biztosításra a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
részére.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

70475
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A Kormány 1549/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Millenáris Parkban szükségessé vált felújítási munkálatok finanszírozásáról, illetve a Nemzeti Táncszínház
új játszóhelyének megvalósításáról
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a „Car of the Future” nemzetközi konferencia és
kiállítás, valamint a Budapesti Víz Világtalálkozó méltó megrendezése érdekében a Millenáris Nonprofit Kft.
számára a Millenáris Parkban szükséges sürgős felújítási munkálatok finanszírozására 76,0 millió forint forrás
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport
javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – annak érdekében, hogy a Nemzeti Táncszínház megfelelő
színpadtechnikával, illetve fény- és hangtechnikai eszközökkel rendelkezzen – gondoskodjon a Nemzeti Táncszínház
színpadtechnikai, illetve fény- és hangtechnikai eszközeinek, berendezéseinek megvásárlásához kapcsolódóan
felmerülő kiadások fedezetéhez szükséges 608,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 54. Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának
támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1550/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a VERITAS Történetkutató Intézet többletfeladatainak meghatározásáról és a szükséges források
biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a VERITAS Történetkutató Intézet levéltárának a Budapest, belterület, 37090 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a 1093 Budapest, Közraktár utca 18. szám alatt álló ingatlanban, bérleti jogviszonnyal történő
elhelyezésével;
2. az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. §
(6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 312,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 8. VERITAS
Történetkutató Intézet cím javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. június 30.
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3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a VERITAS
Történetkutató Intézet levéltára üzemeltetési feladatainak hatékony ellátása, valamint a működtetéssel összefüggő
feladatok ellátása érdekében
a)
a 2017. évben Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezetben 197,8 millió forint egyszeri, valamint
b)
a 2018. évtől beépülő jelleggel 197,8 millió forint többletforrás biztosításáról
gondoskodjon a XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében: 2017. január 31.
a b) alpont tekintetében: a 2018. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos tevékenysége
kiszélesítése érdekében
a)
a 2017. évben Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezetben 249,0 millió forint egyszeri, valamint
b)
a 2018. évtől beépülő jelleggel 170,4 millió forint többletforrás biztosításáról
gondoskodjon a XI. Miniszterelnökség fejezet javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében: 2017. január 31.
a b) alpont tekintetében: a 2018. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
Államháztartási egyedi
azonosító

343506

Fejezet
szám

XI.

297102

Cím
szám

Alcím
szám

Cím
szám

343506

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
VERITAS Történetkutató Intézet

Fejezet
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Rendkívüli kormányzati intézkedések

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

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

8,0
2,0
97,0
205,0

Egyéb működési célú kiadások

-312,0
Millió forintban, egy tizedessel

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

8

Fejezet
név

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Jogcím
szám

8

32

Fejezet
szám

Jogcím
csop.
szám
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1. melléklet az 1550/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
VERITAS Történetkutató Intézet
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

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

312,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
312,0

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
312,0

70477
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A Kormány 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök
biztosításáról
A Kormány elrendeli a Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalát 2017. év végéig bezárólag, ennek
érdekében
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 8. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím 2. Ágazati célelőirányzatok alcímen létrehozza I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújításának pályázati támogatása jogcímet;
Felelős:
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban létrehozásra kerülő jogcímre a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére
jóváhagyott előirányzatokon felül legfeljebb 2000,0 millió forint költségvetési forrás biztosításáról gondoskodjon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2017. január 31.
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés b) pontja alapján engedélyezi, hogy
a honvédelmi miniszter a 2. pont szerint biztosításra kerülő előirányzatok terhére a 2016. évben kötelezettséget
vállaljon;
4. figyelemmel a kormányhatározat 1–3. pontjaiban foglaltakra felhívja a honvédelmi minisztert, hogy
a Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalára 2017. évi finanszírozással a települési
önkormányzatok és egyéb, hadisírokkal érintett ingatlanokat (temetőket) fenntartó egyházak részére pályázatot
írjon ki.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
A pályázat elbírálása tekintetében
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2016. november 10.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 1552/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Lakitelek Népfőiskola működési költségeinek biztosításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Lakitelek Népfőiskola működéséhez
a)
2016. évben szükséges 155,5 millió forint többletforrás Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, valamint
b)
2017. évben szükséges 324,0 millió forint többletforrás Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási feladatok támogatása alcím, 2. Lakitelek Népfőiskola támogatása
jogcímcsoporton történő biztosításáról gondoskodjon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) pont tekintetében: azonnal
a b) pont tekintetében: 2017. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1553/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a balmazújvárosi sportcélú beruházásokkal és sportturizmus fejlesztésével összefüggő intézkedésekről
A Kormány Balmazújváros sportéletének fejlődése és megújulása, valamint a balmazújvárosi sport- és szabadidős turizmus
fejlesztése érdekében
1. egyetért
a)
a balmazújvárosi sportlétesítmények hatékonyabb fenntarthatóságát és üzemeltetését biztosító további
fejlesztésével, ennek keretében többletfunkciókat kiszolgáló infrastruktúrával történő kiegészítésével,
a kihasználatlan részek funkcióbővítő beépítésével, továbbá az utánpótlás-nevelés céljait szolgáló
edzőcentrum meglévő kiszolgáló létesítményei felújításával, valamint a megfelelő szintű kiszolgálást
biztosító kibővítésével és korszerűsítésével,
b)
a városi uszodafejlesztés befejezéséhez – az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása
érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján
biztosított támogatáson felül – szükséges további forrás biztosításával,
c)
a Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által a sport- és szabadidős turizmus
fejlesztése érdekében tervezett, tanszállodai funkció ellátását is biztosító szálláshely-fejlesztési program
megvalósításával;
2. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet címrendjének a 21. Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. a Kvtv. 19. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
az 1. pont a) alpontja szerinti fejlesztések megvalósításához 150,0 millió forint,
b)
az 1. pont b) alpontja szerinti beruházás megvalósításához 100,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter
a)
a 3. pont a) alpontja szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül
150,0 millió forint támogatást nyújtson az Önkormányzat részére, valamint a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön az Önkormányzattal, 2017. december 31-ig
történő felhasználási kötelezettség előírása mellett,
b)
a 3. pont b) alpontja szerint átcsoportosított összeg esetében pedig módosítsa a már megkötött támogatási
szerződést;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatási szerződés
megkötését, illetve módosítását követően folyósítsa az Önkormányzat számára;
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg az 1. pont c) alpontja szerinti szálláshely-fejlesztési
program megvalósíthatóságát, különös tekintettel a finanszírozási konstrukcióra, a működtetés során
a fenntarthatóságra, valamint a vizsgálat alapján tegyen javaslatot a fejlesztés megvalósításához szükséges
intézkedésekre.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1553/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási
egyedi azonosító

360484

Fejezet
szám

IX.

Cím
szám

21.
9

339639
018450

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Helyi önkormányzatok támogatásai
Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I.
9
Balmazújváros város feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
K8

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

millió forintban egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

150,0
100,0
-250,0
millió forintban egy tizedessel

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
250,0

millió forintban egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

III. n.év

IV. n.év
250,0
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A Kormány 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozata
az egri vár Modern Városok Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről
1. A Kormány – a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pontjának
végrehajtása keretében, a Nemzeti Várprogram megvalósításával összhangban – az egri vár mint hazánk kiemelten
fontos kulturális öröksége, nemzeti emlékhelye fejlesztése érdekében
a)
egyetért az egri vár Modern Városok Program keretében történő fejlesztésére kidolgozott programmal
(a továbbiakban: fejlesztési program);
b)
egyetért azzal, hogy a fejlesztési program legfeljebb 4500,0 millió forint központi költségvetési forrásból
történő megvalósításáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miniszterelnökség gondoskodik.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos, a fejlesztési program megvalósítására 2018. december 31.
2. A Kormány
a)
egyetért azzal, hogy a fejlesztési program 2017. évi feladatainak megvalósításához szükséges 3901,8 millió
forint forrás a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célirányzatok alcím, 78. Modern
Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével
gondoskodjon a fejlesztési program 2018. évi feladatainak megvalósításához szükséges 348,2 millió forint
forrás biztosításáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2018. évi központi költségvetés tervezése során
3. A Kormány
a)
egyetért a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető Zárkándy-bástya állagmegóvásának, helyreállításának
szükségességével és annak indikatív forrásigényeként legfeljebb 309,0 millió forint biztosításával;
b)
a feladat végrehajtása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen
előterjesztést a Kormány számára a szükséges intézkedésekről és a forrásigényről.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. október 31.
4. A Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A Kormány 2015. április 10. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása
érdekében]
„3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a már megkezdett
fejlesztéseket folytatva tegyék meg a szükséges intézkedéseket hazánk kiemelten fontos kulturális öröksége,
nemzeti emlékhelye, az egri vár és környezete fejlesztési programjának megvalósítása érdekében, amely keretében
megtörténik
a) a Nemzeti Várprogram keretében európai uniós forrásból az egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése,
b) az egri vár állagmegóvó felújítása keretében:
ba) a vár középkori főtere és a Provizori palota rekonstrukciója,
bb) a középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének megújítása,
bc) a vár északi bástya-rendszerének, valamint a Gótikus-palota és környezetének helyreállítása, rekonstrukciója
(Föld-bástya, Tömlöc-bástya),
bd) az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott állapotban lévő szakaszának helyreállítása (Bródy Sándor és
Városfal utca sarka);
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a fejlesztési program megvalósítására 2018. december 31.”

70482

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 155. szám

5. A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között
első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz
A Határozat 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 3–8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány által a Megállapodásokban meghatározott célkitűzések és az azok megvalósításával

[2016. évi forrásigény

összefüggő, 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozatban rögzített kormányzati feladatok]

(millió forint)]

3. pont a) alpont
Az egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése

nincsen költségvetési
forrásigény

3. pont b) alpont
Az egri vár állagmegóvó felújítása

250

„
3.
4.
5.
6.
7.
8.
„

A Kormány 1555/2016. (X. 13.) Korm. határozata
Göd város infrastrukturális fejlesztéséről
A Kormány támogatja Göd város infrastrukturális fejlesztésének megvalósítását, ennek érdekében
1. egyetért az M2 autópálya Dunakeszi északi csomópont és a 2. számú főút közötti összekötő út megépítésének
a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások
összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. melléklete
szerinti projektlistába való felvételével;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost,
hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) útján
gondoskodjon az M2 autópálya Dunakeszi északi csomópont és 2. számú főút közötti összekötő út előkészítési és
kivitelezési feladatainak (a továbbiakban: beruházás) elvégzéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházás megvalósításának
érdekében a 2016–2018. évre gondoskodjanak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím, 12. Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
jogcímcsoport (a továbbiakban: előirányzat) javára a pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kapcsolódó kincstári
díjakkal együtt
a)
2016. évben 40,14 millió forint,
b)
2017. évben 2910,15 millió forint,
c)
2018. évben 832,905 millió forint
forrás biztosításáról;
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Felelős:

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2016. évi forrásbiztosítás tekintetében azonnal
a 2017. évi forrás tekintetében a központi költségvetés végrehajtása során
a 2018. évi források tekintetében a központi költségvetések tervezése során
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
jóváhagyja, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a 2016–2018. évek vonatkozásában az előirányzat terhére
a beruházás megvalósítása érdekében a 3. pont a)–c) alpontjaiban megjelölt összegek pénzügyi tranzakciós
illetékkel és a kapcsolódó kincstári díjakkal csökkentett összegének mértékéig, összesen legfeljebb bruttó
3770,0 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó,
az önkormányzat szervezésében megvalósuló beruházási feladatok 2016. évi finanszírozásához szükséges
562,0 millió forint támogatás biztosításáról Göd Város Önkormányzata javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó,
az önkormányzat szervezésében megvalósuló beruházási feladatok 2017. évi finanszírozásához szükséges
1400,0 millió forint támogatás biztosításáról Göd Város Önkormányzata javára a felmerülés ütemében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. évben a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1556/2016. (X. 13.) Korm. határozata
Járdánháza Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról
A Kormány
1. a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 3. §
(10) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Járdánháza Község Önkormányzatának
az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 318535/2016 igénylésazonosítóval ellátott, a Járdánháza
Község Önkormányzata tulajdonában lévő, előre nem látható természeti erő által okozott talajsüllyedés miatt
helyreállíthatatlanul károsodott ravatalozó épületének újjáépítésével kapcsolatos vis maior pályázatát támogatja;
2. felhívja a belügyminisztert, hogy Járdánháza Község Önkormányzata részére a vis maior támogatást a ravatalozó
épületének újjáépítéséhez a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.)
Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint biztosítsa.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1557/2016. (X. 13.) Korm. határozata
Komádi Város infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 22. Komádi Város
infrastruktúra fejlesztése cím létrehozását;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 100,0 millió
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli
kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben
a 22. Komádi Város infrastruktúra fejlesztése cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter
a)
a 2. pont szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás
keretében, egy összegben nyújtson 100,0 millió forint támogatást Komádi Város Önkormányzata részére
a tervezett büntetés-végrehajtási intézet megvalósítása érdekében szükséges közút kialakításához és
a szükséges közműkapacitások bővítése érdekében, valamint
b)
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön
a Komádi Város Önkormányzatával;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti költségvetési támogatást a 3. pont b) alpont szerinti
támogatási szerződés megkötését követően folyósítsa Komádi Város Önkormányzata számára.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
szerződés megkötését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási
egyedi azonosító

360940
297102

Fejezet
szám

IX.
XI.

Cím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító

32

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

22

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Alcím
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Helyi önkormányzatok támogatásai
Komádi Város infrastruktúra fejlesztése
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

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

100,0

Egyéb működési célú kiadások

-100,0
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1. melléklet az 1557/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
100,0

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

III. n.év

IV. n.év
100,0
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A Kormány 1558/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat hatályon kívül
helyezéséről
1. Hatályát veszti a Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1559/2016. (X. 13.) Korm. határozata
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tapasztalatainak érvényesítéséről
A Kormány egyetért azzal, hogy az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program végrehajtásának tapasztalatait
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során érvényesítsék.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1560/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: határozat) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1560/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz
1. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 170. sora helyébe a következő sor lép:
(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]

(G)

(Szakmai elvárások)

„

170.

KEHOP-2.2.1.

Gyúró Község
Önkormányzata,
Martonvásár Város
Önkormányzata,
Ráckeresztúr Község
Észak- és
Önkormányzat, Tordas
Közép-Dunántúli
Község Önkormányzata,
szennyvízPincehely Nagyközség
elvezetési
Önkormányzata,
és -kezelési
Bátaszék Város
fejlesztés 1.
Önkormányzata, Báta
(ÉKDU 1)
Község Önkormányzata
és Tapolca Város
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

4,91

0,40

Megtörtént
2015-ben

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében a martonvásári agglomeráció
szennyvíztisztításának korszerűsítését, bővítését
és a csatornázatlan területek rendszerbe történő
bekapcsolását végzik el. Emellett kiépítik Pincehely
település szennyvízhálózatát, fejlesztik a bátaszéki
szennyvíztisztító telepet, befejezik a Bátaszék–Báta
területén elvégzett szennyvízcsatornázást és elvégzik
a Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai
korszerűsítését.
”
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(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

70488

2. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 188–190. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]

(G)

(Szakmai elvárások)

„

188.

KEHOP-2.2.1.

Közép- és
Kelet-Magyarországi
szennyvízelvezetési
és -kezelési
fejlesztés 2.
(KKMO 2)

Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata,
Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata és
Tiszakécske Város
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

3,11

0,33

Megtörtént
2015-ben

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig. A beruházás
keretében bővítik Bácsbokod szennyvízhálózatát
és intenzifikálják szennyvíztisztító telepét, továbbá
bővítik és korszerűsítik Cibakháza szennyvízcsatornahálózatát és szennyvíztisztító telepét, valamint
megvalósítják Tiszakécske város Tiszabög és
Kerekdomb településrészeinek a csatornázását.
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190.

KEHOP-2.2.1.

KEHOP-2.2.1.

ÉszakkeletMagyarországi
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 3.
(ÉKMO 3)

Solt Város
Önkormányzata,
Cserkeszőlő Községi
Önkormányzat, Heves
Város Önkormányzata
és Tiszabő Községi
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

Egyek Nagyközség
Önkormányzata,
Nagyrábé Nagyközség
Önkormányzata,
Görbeháza Község
Önkormányzata
és Polgár Város
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

4,88

4,41

0,74

0,33

Megtörtént
2015-ben

Megtörtént
2015-ben

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében megvalósítják Egyek
település szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit,
Nagyrábé nagyközségben szennyvíztisztító
telepet létesítenek és kiépítik a szennyvízcsatornahálózatot, Görbeháza községben bővítik a
szennyvízelvezető hálózatot és a szennyvíztisztító
telepet, valamint Polgár városban bővítik a
szennyvízcsatorna-hálózatot.
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189.

Közép- és
Kelet-Magyarországi
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 7.
(KKMO 7)

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig. A beruházás
keretében korszerűsítik Solt szennyvíztisztító
telepét, amely által tisztított szennyvizet a Duna
sodorvonalába vezetik be, továbbá fejlesztik
Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepét, Heves város
szennyvízelvezetését és -tisztítását, valamint
megvalósítják Tiszabő község szennyvízelvezető és
-tisztító rendszereit.

70489

”

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

70490

3. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 195. sora helyébe a következő sor lép:
(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]

(G)

(Szakmai elvárások)

„

195.

KEHOP-2.2.1.

Észak- és
Közép-Dunántúli
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 4.
(ÉKDU 4)

5,61

0,61

Megtörtént
2015-ben

”
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Bonyhád Város
Önkormányzata,
Dunántúli
Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,
Bakonykoppány
Község
Önkormányzata,
Bakonyszücs Község
Önkormányzata,
Béb Község
Önkormányzata,
Berhida Város
Önkormányzata,
Iváncsa Községi
Önkormányzat, Besnyő
Község Önkormányzat,
Beloiannisz Község
Önkormányzata
és Devecser Város
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig. A beruházás
keretében Bonyhád és térségében – Cikó, Kakasd,
Kismányok és Nagymányok településeken –
szennyvíztisztító rendszerek fejlesztését végzik el, új
szennyvíztisztító telepet létesítenek.
A projekt keretében fejlesztik továbbá Balatonfűzfő
szennyvíztisztító telepét, valamint Balatonalmádi,
Csopak, Felsőörs, Lovas és Paloznak települések
szennyvízelvezetését és -tisztítását biztosító
megoldásokat biztosítanak. A Gárdony központú
agglomeráció szennyvízhálózatát bővítik, és
fejlesztik annak szennyvíztisztító telepét. Fejlesztik
a Béb központú agglomeráció és Berhida város
szennyvízelvezetését és -tisztítását, míg Iváncsa
község szennyvízelvezetését és -tisztítását szolgáló
rendszerek újonnan létesülnek. A projekt keretében
végül Devecser város szennyvíztisztító telepének
fejlesztéseit valósítják meg.

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]
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4. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 197. sora helyébe a következő sor lép:
(G)

(Szakmai elvárások)

„

197.

KEHOP-2.2.2.

Délkelet-Magyarországi
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 3.
(DKMO 3)

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat és
Méhkerék Község
Román Nemzetiségi
Települési
Önkormányzat a
339/2014. (XII.19.)
Korm. rendelet szerint

2,05

0,13

Megtörtént
2015-ben

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig. A beruházás
keretében korszerűsítik Mezőhegyes város
szennyvíztisztítását, valamint fejlesztik Méhkerék
község szennyvízcsatorna-rendszerét.
”

70491

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

70492

5. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 207. és 208. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]

(G)

(Szakmai elvárások)

„

207.

KEHOP-2.2.2.

Észak- és
Közép-Dunántúli
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 3.
(ÉKDU 3)

Bősárkány Nagyközség
Önkormányzata,
Dör Község
Önkormányzata,
Csorna Város
Önkormányzata, Tát
Város Önkormányzat
és Tokod Nagyközség
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

2,57

0,36

Megtörtént
2015-ben

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós
jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében kiépítik Bősárkány
nagyközség szennyvízcsatorna-rendszerét, az
annak révén összegyűjtött szennyvizet bevezetik
a csornai szennyvíztisztító telepre, elvégzik e
telep fejlesztését, valamint fejlesztik Tokod–Tát
szennyvízelvezetését és -tisztítását.
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KEHOP-2.2.2.

2,73

0,19

Megtörtént
2015-ben
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208.

Észak-Magyarországi
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 1.
(ÉMO 1)

Bugyi Nagyközség
Önkormányzata,
Csömör Nagyközség
Önkormányzata,
Pétervására Város
Önkormányzata,
Erdőkövesd Község
Önkormányzata,
Váraszó Község
Önkormányzata,
Istenmezeje Község
Önkormányzata,
Bükkszenterzsébet
Község
Önkormányzata,
Tarnalelesz Község
Önkormányzata,
Szentdomonkos
Község
Önkormányzata,
Bodony Községi
Önkormányzat,
Mátraballa Községi
Önkormányzat,
Mátraderecske Községi
Önkormányzat,
Parád Nagyközségi
Önkormányzat és
Recsk Nagyközség
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében bővítik Bugyi nagyközség
szennyvízhálózatát és szennyvíztisztító telepét,
korszerűsítik Csömör nagyközség szennyvíztisztító
rendszereit, fejlesztik a pétervásárai szennyvíztisztító
telepet, valamint bővítik és korszerűsítik Recsknek
és térségének szennyvízcsatorna-hálózatát és
szennyvíztisztító telepét.

”

70493

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

70494

6. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 212. és 213. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]

(G)

(Szakmai elvárások)

„

212.

KEHOP-2.2.2.

Közép- és
Kelet-Magyarországi
szennyvízelvezetési
és -kezelési
fejlesztés 4.
(KKMO 4)

Dunapataj Nagyközség
Önkormányzata,
Harta Nagyközség
Önkormányzata és
Tiszabura Községi
Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

4,38

0,49

Megtörtént
2015-ben

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek,
annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott
fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni
szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az
uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében megvalósítják Dunapataj
nagyközség és Tiszabura község szennyvízelvezető és
-tisztító rendszereit.
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KEHOP-2.2.2.

4,15

0,44

Megtörtént
2015-ben
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213.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,
Kulcs Községi
Önkormányzat,
Rácalmás Város
Önkormányzat,
Baracs Község
Észak- és
Önkormányzata,
Közép-Dunántúli
Nagyvenyim
szennyvízNagyközség
elvezetési
Önkormányzata,
és -kezelési
Mezőfalva Nagyközség
fejlesztés 2.
Önkormányzata,
(ÉKDU 2)
Kisapostag Község
Önkormányzata,
Dunaújváros
Megyei Jogú Város
Önkormányzata és
Pusztaszabolcs Város
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek,
annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott
fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni
szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az
uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében fejlesztik Almásfüzitő,
Dunaalmás, Neszmély települések szennyvízelvezető
rendszereit és közös szennyvíztisztító rendszereit,
továbbá kiépítik, illetve fejlesztik a dunaújvárosi
szennyvíz-agglomeráció csatornahálózatát, valamint
fejlesztik Pusztaszabolcs szennyvízkezelő rendszereit.

”

70495

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

70496

7. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 215. sora helyébe a következő sor lép:
(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]

(G)

(Szakmai elvárások)

„

215.

KEHOP-2.2.2.

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 6.
(ÉMO 6)

4,04

0,42

Megtörtént
2015-ben

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében kiépítik Prügy és Taktakenéz
településeken a szennyvíztisztító rendszereket és
a szennyvízhálózatot, korszerűsítik Edelény város
szennyvíztisztító telepét, fejlesztik és korszerűsítik a
Bogács központú agglomeráció szennyvízelvezető
és -tisztító rendszereit, valamint kiépítik Galgaguta
központú agglomeráció szennyvíztisztító rendszereit.

”
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Prügy Községi
Önkormányzat és
Taktakenéz Községi
Önkormányzat,
Edelény Város
Önkormányzata,
Bogács Község
Önkormányzata,
Becske Község
Önkormányzata,
Bercel Község
Önkormányzata,
Galgaguta Község
Önkormányzata,
Legénd Község
Önkormányzata,
Nógrádkövesd Község
Önkormányzata,
Nógrádsáp Község
Önkormányzata és
Szécsénke Község
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]

(G)

(Szakmai elvárások)

„

221.

KEHOP-2.2.2.

Közép- és
Kelet-Magyarországi
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 5.
(KKMO 5)

Izsák Város
Önkormányzata,
Ágasegyháza Község
Önkormányzata,
Orgovány Nagyközség
Önkormányzata,
Kenderes Városi
Önkormányzat,
Jászfényszaru Város
Önkormányzata,
Pusztamonostor
Község Önkormányzata
és Tápiószőlős Község
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

3,78

0,41

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek,
annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
Megtörtént szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
2015-ben megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig. A beruházás keretében megvalósítják
Izsák és térsége szennyvízkezelő rendszereit,
továbbá bővítik Kenderes város szennyvíztisztító
telepét és szennyvízcsatorna-hálózatát, korszerűsítik
Jászfényszaru és Pusztamonostor szennyvíztisztító és
-elvezető rendszereit, valamint kiépítik Tápiószőlős
szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit.
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8. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 221–223. sora helyébe a következő sorok lépnek:

70497

223.

KEHOP-2.2.2.

KEHOP-2.2.2.

ÉszakkeletMagyarországi
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 4.
(ÉKMO 4)

Jászkarajenő Község
Önkormányzat és
Törökszentmiklós
Városi Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

2,95

0,24

0,32

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek,
annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott
fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni
Megtörtént
szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az
2016-ban
uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében kiépítik Tiszadada község
szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszereit,
Fehérgyarmat város szennyvíztisztító rendszereit,
Konyár község szennyvízcsatorna-hálózatát és
szennyvíztisztító telepét, valamint fejlesztik Tiszacsege
város szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit.
”
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Tiszadada Község
Önkormányzata,
Fehérgyarmat Város
Önkormányzata,
Konyár Község
Önkormányzata és
Tiszacsege Város
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

3,13

70498

222.

Közép- és
Kelet-Magyarországi
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 1.
(KKMO 1)

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek,
annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott
Megtörtént fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni
2015-ben szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az
uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében megépítik Jászkarajenő
település szennyvíztisztító telepét és kiépítik a
település szennyvízcsatorna-hálózatát, valamint
bővítik és korszerűsítik Törökszentmiklós város
szennyvízhálózatát és szennyvíztisztító telepét.

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]
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9. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 226. sora helyébe a következő sor lép:
(G)

(Szakmai elvárások)

„

226.

KEHOP-2.2.2.

ÉszakkeletMagyarországi
szennyvízelvezetési
és -kezelési
fejlesztés 1.
(ÉKMO 1)

Tunyogmatolcs Község
Önkormányzata,
Fülpösdaróc Község
Önkormányzata,
Géberjén Község
Önkormányzata,
Győrtelek Község
Önkormányzata,
Hajdúhadház Város
Önkormányzata, Téglás
Város Önkormányzata,
Balkány Város
Önkormányzata,
Hajdúnánás Városi
Önkormányzat,
Hajdúdorog Város
Önkormányzata,
Létavértes Városi
Önkormányzat,
Kemecse Város
Önkormányzat,
Tiszarád Község
Önkormányzata és
Vasmegyer Község
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

9,84

0,88

Megtörtént
2015-ben

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek,
annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig. A beruházás keretében megvalósítják
Tunyogmatolcs és térsége csatornaművei építésének
II. ütemét, továbbá rekonstruálják Hajdúhadház
és Téglás települések szennyvíztisztító telepét és
bővítik azok csatornahálózatát, kiépítik Balkány város
szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszereit,
bővítik és korszerűsítik Hajdúnánás–Hajdúdorog és
Létavértes szennyvízhálózatát és szennyvíztisztító
telepét, valamint kiépítik a Kemecse központú
agglomeráció szennyvízelvezető és -tisztító
rendszereit.

70499

”

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

70500

10. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 230. sora helyébe a következő sor lép:
(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]

(G)

(Szakmai elvárások)

„

230.

KEHOP-2.2.2.

DélkeletMagyarországi
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 2.
(DKMO 2)

Csongrád Városi
Önkormányzat, Okány
Község Önkormányzata
és Kétegyháza
Nagyközség
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

3,59

0,55

Megtörtént
2015-ben

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig. A beruházás
keretében bővítik a csongrádi szennyvíztisztító
telepet és a város csatornahálózatát, továbbá kiépítik
Okány község szennyvízcsatorna-hálózatát, valamint
Kétegyháza nagyközség szennyvízelvezető és
-tisztító rendszereit.
”
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(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]
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11. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 235. sora helyébe a következő sor lép:
(G)

(Szakmai elvárások)

„

235.

KEHOP-2.2.2.

ÉszakMagyarországi
szennyvízelvezetési
és -kezelési
fejlesztés 5.
(ÉMO 5)

Borsodnádasd Város
Önkormányzata,
Arló Nagyközség
Önkormányzata,
Füzesabony Város
Önkormányzata és
Sárospatak Város
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

6,12

0,38

Megtörtént
2015-ben

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében kiépítik Borsodnádasd
város szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit, Arló
szennyvízcsatorna-hálózatát és szennyvíztisztító
telepét, bővítik és korszerűsítik Füzesabony város
szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit, valamint
megvalósítják Sárospatak város szennyvízelvezető és
-tisztító rendszereit.
”

70501

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

70502

12. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 246. sora helyébe a következő sor lép:
(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]

(G)

(Szakmai elvárások)

„

246.

KEHOP-2.2.2.

Észak- és KözépDunántúli
szennyvízelvezetési
és -kezelési
fejlesztés 6.
(ÉKDU 6)

5,38

0,76

Megtörtént
2016-ban

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek,
annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig. A beruházás keretében fejlesztik Bicske
szennyvízhálózatát és szennyvíztisztító telepét,
továbbá kiépítik Csákvár város és Lovasberény
szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit, valamint
fejlesztik a Vál-völgyi szennyvízelvezető és -tisztító
rendszert.

”
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Bicske Város
Önkormányzata,
Csabdi Község
Önkormányzat,
Mány Község
Önkormányzata,
Csákvár Város
Önkormányzata,
Lovasberény Község
Önkormányzata,
Alcsútdoboz Település
Önkormányzat,
Felcsút Községi
Önkormányzat, Szár
Községi Önkormányzat,
Tabajd Község
Önkormányzata és
Újbarok Községi
Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)
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13. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 259. sora helyébe a következő sor lép:
(G)

[Magyarország
[Projekt
(Felhívás
(1.)

azonosító

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

jele)

központi

indikatív

költség-

(Projekt

támogatási

vetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető

várható ideje)

(Mrd Ft)]

indikatív önerő

(Szakmai elvárások)

(Mrd Ft)]

„

259.

KEHOP2.2.2.

4,55

0,62

Megtörtént
2016-ban

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést
meghaladó kibocsátású
szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség
megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át.
A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az
uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig. A beruházás keretében
kiépítik Ivánc község és a Nádasd–
Katafa agglomeráció szennyvízelvezető
és -tisztító rendszereit, bővítik a
Szombathely központú agglomeráció
szennyvízhálózatát, megépítik a Barcs
központú agglomeráció szennyvíztisztító
rendszereit, kiépítik a Villány központú
agglomeráció szennyvíztisztító
rendszereit, valamint fejlesztik
Vasszilvágy, Acsád, Meszlen és Vát
települések szennyvízelvezető és -tisztító
rendszereit.
”

70503

Ivánc Község Önkormányzata, Nádasd Községi
Önkormányzat, Katafa Községi Önkormányzat,
Bozzai Község Önkormányzata, Kenéz Község
Önkormányzata, Pecöl Község Önkormányzata,
Megyehíd Község Önkormányzata, Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Barcs Város Önkormányzata, Babócsa
Község Önkormányzata, Bélavár Község
Önkormányzata, Bolhó Község Önkormányzata,
Csokonyavisonta Község Önkormányzata,
NyugatDarány Község Önkormányzata, Drávagárdony
és Dél-Dunántúli
Község Önkormányzata, Drávatamási
szennyvízKözség Önkormányzata, Heresznye Község
elvezetési
Önkormányzata, Istvándi Község Önkormányzata,
és -kezelési
Kastélyosdombó Község Önkormányzata,
fejlesztés 6.
Kálmáncsa Község Önkormányzata,
(NYDDU 6)
Komlósd Község Önkormányzata, Péterhida
Község Önkormányzata, Rinyaújlak Községi
Önkormányzat, Somogyaracs Község
Önkormányzata, Szulok Község Önkormányzata,
Vízvár Község Önkormányzata, Villány Város
Önkormányzata, Bük Város Önkormányzata,
Vasszilvágy Község Önkormányzata, Acsád
Község Önkormányzata, Meszlen Község
Önkormányzata és Vát Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

70504

14. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 276. sora helyébe a következő sor lép:
(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]

(G)

(Szakmai elvárások)

„

276.

KEHOP-2.2.2.

ÉszakkeletMagyarországi
szennyvízelvezetési
és -kezelési
fejlesztés 2.
(ÉKMO 2)

6,72

0,72

Megtörtént
2016-ban

”
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Gávavencsellő
Nagyközség
Önkormányzata, Jánd
Község Önkormányzata,
Vásárosnamény Város
Önkormányzata,
Aranyosapáti Község
Önkormányzata,
Mándok Város
Önkormányzata, Cigánd
Város Önkormányzata,
Beszterec Község
Önkormányzata,
Tiszatelek Község
Önkormányzata és
Újdombrád Község
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek,
annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott
fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni
szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az
uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig. A
beruházás keretében megvalósítják Gávavencsellő
község szennyvízcsatornázásának II. ütemét és
megépítik a település szennyvíztisztító telepét,
továbbá szintén szennyvíztisztító telepet létesítenek
Vásárosnamény–Gergelyiugornya területén. Jánd
településen szennyvízelvezető hálózatot építenek,
Aranyosapátiban szennyvízcsatorna-hálózatot
építenek ki és megépítik a település szennyvíztisztító
telepét, bővítik és korszerűsítik Mándok város
szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit, korszerűsítik
a Cigánd központú agglomeráció szennyvíztisztító
rendszereit, valamint kiépítik a Tiszatelek központú
agglomeráció szennyvízelvezető és -tisztító
rendszereit.

(A)

(B)

(C)

(D)
[Projekt

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

indikatív
(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

támogatási
kerete
(Mrd Ft)]

(E)

(F)
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15. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 282. sora helyébe a következő sor lép:
(G)

[Magyarország
központi
költségvetéséből
megtéríthető
indikatív önerő (Mrd

(Projekt
benyújtásának

(Szakmai elvárások)

várható ideje)

Ft)]

„

282.

KEHOP-2.2.2.

Észak-Magyarországi
szennyvízelvezetési
és -kezelési
fejlesztés 7.
(ÉMO 7)

8,87

1,20

Megtörtént
2016-ban

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek,
annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig. A beruházás keretében korszerűsítik
Kartal és Verseg községek szennyvíztisztító
telepét, továbbá fejlesztik Boldog község és Heréd
község szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit,
Bátonyterenye város szennyvízelvezető rendszereit,
Salgótarján megyei jogú város szennyvízelvezető
rendszereit, Fót város szennyvízelvezető rendszereit,
Telki község szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit,
Kerekharaszt község szennyvízelvezető rendszereit,
valamint kiépítik a Jobbágyi központú agglomeráció
szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit.

”

70505

Kartal Nagyközség
Önkormányzata, Verseg
Község Önkormányzata,
Boldog Község
Önkormányzata, Heréd
Községi Önkormányzat,
Bátonyterenye Város
Önkormányzata,
Salgótarján
Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Fót
Város Önkormányzata,
Telki Község
Önkormányzata,
Kerekharaszt Község
Önkormányzata,
Jobbágyi Község
Önkormányzata,
Szurdokpüspöki Község
Önkormányzata,
Szarvasgede Község
Önkormányzata, Ecseg
Község Önkormányzata
és Csécse Község
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

70506

16. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 288. sora helyébe a következő sor lép:
(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]

(G)

(Szakmai elvárások)

„

288.

KEHOP-2.2.2.

Észak- és KözépDunántúli
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 5.
(ÉKDU 5)

4,02

0,57

Megtörtént
2016-ban

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig. A beruházás
keretében kiépítik a Csabrendek központú
agglomeráció szennyvíztisztító rendszereit, Répcelak
város szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit,
Nyergesújfalu, Lábatlan és Bajót szennyvízelvezető
és -tisztító rendszereit, valamint fejlesztik a Bezenye
központú agglomeráció szennyvízelvezető és
-tisztító rendszereit.

”
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Csabrendek
Nagyközség
Önkormányzata,
Répcelak Város
Önkormányzata,
Nyergesújfalu Város
Önkormányzata,
Lábatlan Város
Önkormányzata,
Bajót Község
Önkormányzata,
Bezenye Községi
Önkormányzat,
Dunakiliti Község
Önkormányzata,
Dunasziget Község
Önkormányzata,
Feketeerdő Község
Önkormányzata
és Rajka Község
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]
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17. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 296. sora helyébe a következő sor lép:
(G)

(Szakmai elvárások)

„

296.

KEHOP-2.2.2.

Nyugat- és DélDunántúli
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 4.
(NYDDU 4)

Duka Község
Önkormányzata,
Jánosháza Város
Önkormányzata,
Karakó Község
Önkormányzata,
Kemenespálfa Község
Önkormányzata,
Kissomlyó Község
Önkormányzata,
Nemeskeresztúr
Község
Önkormányzata,
Egyházashollós Község
Önkormányzata,
Magyarszecsőd Község
Önkormányzata,
Molnaszecsőd Község
Önkormányzata,
Balatongyörök Község
Önkormányzata, Lenti
Város Önkormányzata
és Zalalövő Város
Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

6,22

0,75

Megtörtént
2016-ban

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében fejlesztik Jánosháza és
térsége szennyvíztisztító telepét és kiépítik a terület
csatornahálózatát, bővítik a körmendi agglomeráció
szennyvízhálózatát, továbbá fejlesztik Balatongyörök
község szennyvízelvezető rendszereit, a Lenti
központú agglomeráció szennyvízelvezető és -tisztító
rendszereit, valamint Zalalövő város szennyvíztisztító
telepét és szennyvízelvezető-hálózatát.

”
70507

(A)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

70508

18. A határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 312. sora helyébe a következő sor lép:
(D)

(E)

[Projekt

[Magyarország

(F)

indikatív

központi

(Projekt

támogatási

költségvetéséből

benyújtásának

kerete

megtéríthető indikatív

várható ideje)

(Mrd Ft)]

önerő (Mrd Ft)]

(G)

(Szakmai elvárások)

„

312.

KEHOP-2.2.2.

DélkeletMagyarországi
szennyvízelvezetési és
-kezelési
fejlesztés 4.
(DKMO 4)

Csanádapáca Község
Önkormányzata,
Lőkösháza Község
Önkormányzata és
Kevermes Nagyközség
Önkormányzata a
339/2014. (XII.19.)
Korm. rendelet szerint

3,88

0,69

Megtörtént
2016-ban

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek,
annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a
kijelölt határidőig. A beruházás keretében kiépítik
Csanádapáca, valamint a Lőkösháza központú
agglomeráció szennyvízelvezető és -tisztító
rendszereit.
”
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19. Hatályát veszti a határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
19.1. 168. és 169. sora,
19.2. 171. és 172. sora,
19.3. 174. és 175. sora,
19.4. 177. sora,
19.5. 179–181. sora,
19.6. 183. sora,
19.7. 185. sora,
19.8. 191. sora,
19.9. 194. sora,
19.10. 196. sora,
19.11. 199. sora,
19.12. 201–204. sora,
19.13. 209. és 210. sora,
19.14. 216–219. sora,
19.15. 228. és 229. sora,
19.16. 231–234. sora,
19.17. 237. sora,
19.18. 239. és 240. sora,
19.19. 242. és 243. sora,
19.20. 245. sora,
19.21. 248. sora,
19.22. 250. sora,
19.23. 252–256. sora,
19.24. 258. sora,
19.25. 260. sora,
19.26. 265. sora,
19.27. 274. és 275. sora,
19.28. 277. és 278. sora,
19.29. 286. sora,
19.30. 290–294. sora,
19.31. 297. sora,
19.32. 299–301. sora,
19.33. 303. és 304. sora,
19.34. 307–309. sora,
19.35. 311. sora és
19.36. 313–318. sora.

70509
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A Kormány 1561/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Fejér Megyei Szent György Oktató Kórházban új Belgyógyászati
tömb kialakításához szükséges források biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoport terhére 7000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyítómegelőző ellátás intézetei alcím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

30

358951
XX.
331662

10

1

30

358951
XX.
331662

10

1

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Módosítás
(+/-)

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

-7 000,0

78,7
21,3
94,9
6 805,1

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

K8

K1
K2
K3
K6

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

78

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám
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1. melléklet az 1561/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

78

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

-7 000,0

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

7 000,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
-

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
7000,0

70511
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A Kormány 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes
prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről
A Kormány
1. jóváhagyja
a)
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) 1., 3. és 6. prioritása, valamint
b)
a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) 1. és 4–6. prioritása
teljes keretének 10%-át meg nem haladó mértékű többletkötelezettség vállalását a Modern Városok Program
keretében tervezett beruházások megvalósításának támogatása érdekében,
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával tegyen javaslatot
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. §-ának olyan módosítására, amely lehetővé teszi, hogy
a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében operatív program
meghatározott prioritása vonatkozásában a többlet-kötelezettségvállalás szintje meghaladhassa az adott prioritás
teljes keretének 10%-át,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. december 31.
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Modern Városok Program keretében
a megyei jogú városok önkormányzataival kötött megállapodásokban (a továbbiakban: Megállapodások)
szereplő beruházásoknak a TOP-hoz vagy a VEKOP-hoz részben illeszkedő, uniós forrásból el nem számolható
tevékenységeihez vagy költségeihez szükséges kiegészítő hazai finanszírozás biztosításáról a Magyarország
2016. és 2017. évi központi költségvetése XI. Miniszterelnökség fejezetének Modern Városok Program
jogcímcsoportja terhére azzal, hogy annak felhasználása során élvezzen előnyt a beruházások uniós
forrásfelhasználásához szükséges kiegészítő hazai finanszírozás biztosítása a tisztán hazai forrásból megvalósuló
tevékenységekkel szemben,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. és 2017. év során a felmerülés ütemében folyamatosan
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon – a Miniszterelnökséget vezető miniszter
közreműködésével – a Megállapodásokban szereplő beruházásoknak a TOP-hoz vagy a VEKOP-hoz részben
illeszkedő, uniós forrásból el nem számolható tevékenységeihez vagy költségeihez kapcsolódóan a 2017. évet
követően felmerülő kiegészítő hazai finanszírozás biztosításáról a 2018. évi és az azt követő évek központi
költségvetéseinek előkészítése és tervezése során,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2018. évi és az azt követő évek központi költségvetéseinek tervezése keretében
5. hozzájárul, hogy a nemzetgazdasági miniszter a Modern Városok Programhoz illeszkedő beruházások megvalósítása
érdekében
a)
az 1. pont b) alpontjában meghatározottakon, valamint
b)
a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei
önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról
szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozatban meghatározott területi forráskereteken
felüli többletkötelezettséget vállaljon az 1. és a 2. melléklet szerint,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2. pontban meghatározott javaslat nyomán elfogadott rendelet hatálybalépését követően
azonnal
6. hozzájárul, hogy a nemzetgazdasági miniszter Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Modern Városok
Programhoz illeszkedő beruházásai megvalósítása érdekében a 2014–2020 közötti programozási időszakban
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív
program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014. (XII. 3.)
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Korm. határozatban meghatározott forráskereteken felüli többletkötelezettséget vállaljon legfeljebb 14,32 milliárd
forint erejéig,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2. pontban meghatározott javaslat nyomán elfogadott rendelet hatálybalépését követően
azonnal
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a TOP és a VEKOP éves fejlesztési keretének módosítására vonatkozó,
az 5. és a 6. pont szerinti javaslatát terjessze a Kormány elé.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az adott éves fejlesztési keret soron következő módosításával
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz
A

B

támogatás hazai
Megyei jogú város

D

Többlet-

kötelezettségvállalással

Többlet-

Európai uniós
1.

C

társfinanszírozással
együtt
(Mrd Ft)

kötelezettségvállalás

megnövelt európai

összege

uniós támogatás és

(Mrd Ft)

hazai társfinanszírozás
(Mrd Ft)

2.

Békéscsaba

13,23

1,70

14,93

3.

Debrecen

43,32

0,00

43,32

4.

Dunaújváros

7,43

2,15

9,58

5.

Eger

11,08

2,37

13,45

6.

Győr

21,60

0,00

21,60

7.

Hódmezővásárhely

9,84

0,00

9,84

8.

Kaposvár

14,75

0,00

14,75

9.

Kecskemét

23,11

0,00

23,11

10.

Miskolc

35,26

0,00

35,26

11.

Nagykanizsa

7,94

0,00

7,94

12.

Nyíregyháza

24,63

5,00

29,63

13.

Pécs

31,40

1,34

32,74

14.

Salgótarján

9,20

0,00

9,20

15.

Sopron

10,81

4,26

15,07

16.

Szeged

33,87

0,00

33,87

17.

Székesfehérvár

17,06

1,50

18,56

18.

Szekszárd

6,86

5,00

11,86

19.

Szolnok

15,19

0,00

15,19

20.

Szombathely

14,53

2,70

17,23

21.

Tatabánya

13,17

4,43

17,60

22.

Veszprém

11,54

1,74

13,28

23.

Zalaegerszeg

11,20

5,60

16,80
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2. melléklet az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz
A

B

C

D

Európai uniós támogatás

Többlet-

kötelezettségvállalással

hazai társfinanszírozással

kötelezettségvállalás

megnövelt európai

együtt

összege

uniós támogatás és

(Mrd Ft)

(Mrd Ft)

hazai társfinanszírozás

Többlet-

1.

Megye

(Mrd Ft)

2.

Bács-Kiskun

63,23

0,00

63,23

3.

Baranya

38,02

0,00

38,02

4.

Békés

57,94

0,00

57,94

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén

93,05

0,00

93,05

6.

Csongrád

29,19

0,00

29,19

7.

Fejér

32,10

4,00

36,10

8.

Győr-Moson-Sopron

23,35

0,00

23,35

9.

Hajdú-Bihar

49,62

0,00

49,62

10.

Heves

41,69

0,00

41,69

11.

Jász-Nagykun-Szolnok

53,78

0,00

53,78

12.

Komárom-Esztergom

25,94

0,00

25,94

13.

Nógrád

41,13

0,00

41,13

14.

Somogy

43,45

0,00

43,45

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

89,28

0,00

89,28

16.

Tolna

27,55

0,00

27,55

17.

Vas

21,14

0,00

21,14

18.

Veszprém

45,17

1,44

46,61

19.

Zala

23,05

0,15

23,20

A Kormány 1563/2016. (X. 13.) Korm. határozata
az IKOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú („M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz
megvalósításának előkészítése” című) projekt támogatásáról
A Kormány
1. hozzájárul az IKOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú, „M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz
megvalósításának előkészítése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt költségeinek
támogatásához a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/E. § (2) bekezdés c) pontja szerint,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének megkötéséhez az 1. melléklet szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. október 31.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) éves fejlesztési keretének a módosítására az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az éves fejlesztési keret soron következő módosítására vonatkozó javaslat megtételével
egyidejűleg
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

C

D

1.
Projekt azonosító
2.

3.

E

F

Projekt támogatása
száma

IKOP-1.1.0-152016-00003

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

IKOP
(Ft)

M30 autópálya Miskolc–
Tornyosnémeti közötti
szakasz megvalósításának
előkészítése

NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő
zárkörűen működő
Részvénytársaság

11 560 155 020

Magyarország központi
költségvetése

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

3 844 566 140

A projekt célja az M30 Miskolc–Tornyosnémeti
közötti, megközelítőleg 58 km hosszú, 2×2 sávos
autópálya előkészítésének támogatása.
A támogatás a feltételes kivitelezési
közbeszerzési eljárás lefolytatásával bezárólag
felmerülő előkészítési költségeket (tervezés,
engedélyeztetés, területszerzés, régészet stb.)
foglalja magában.
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1. melléklet az 1563/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1564/2016. (X. 13.) Korm. határozata
az IKOP-2.1.0-15-2016-00003 azonosító számú („GSM-R távközlési hálózat kiépítése – szakaszolt projekt”
című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az IKOP-2.1.0-15-2016-00003 azonosító számú, „GSM-R távközlési hálózat kiépítése – szakaszolt projekt”
című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének növelését az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
b) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós
fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív
programok alcím, 4. Integrált Közlekedésfejlesztési OP jogcímcsoport terhére az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének módosításához az 1. melléklet szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. október 15.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket
a támogatást igénylő által az 1. pont szerinti költségnövelést szükségessé tevő szerződésszegés alapján
érvényesített igények nyomán befolyó összeg
a)
a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
fejezet Uniós támogatások utólagos megtérülése előirányzatra történő befizetése érdekében az 1. pont
szerinti költségnövelés összege erejéig, valamint
b)
fennmaradó részének a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Uniós fejlesztések fejezet
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozás előirányzatra történő befizetése
érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
folyamatosan
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban jóváhagyott költségnövelés 3. pont szerinti megtérülését
követően tegye meg a szükséges intézkedést a támogatási szerződés módosítására az 1. mellékletben foglalt
táblázat D és E oszlopában meghatározott forrásszerkezet visszaállítása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

Projekt azonosító

2.

száma

B
Projekt megnevezése

C
Támogatást igénylő
neve

D

E

Módosítás előtti forrásszerkezet
Uniós forrás (nettó Ft)

Hazai forrás (Ft)

F
Többletköltség
(Ft)

G

H

Módosítás utáni forrásszerkezet
Uniós forrás (nettó Ft)

Hazai forrás (Ft)

I
Projekt rövid bemutatása

A GSM-R rendszer egységes európai
szabványokon alapuló, a vasúti

NISZ Nemzeti Info-

3.

IKOP-2.1.0-152016-00003

GSM-R távközlési
hálózat kiépítése –
szakaszolt projekt

forgalom biztosításához szükséges

kommunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

vezeték nélküli kommunikációt biztosító
6 453 159 284

1 742 353 008

1 451 673 085

6 453 159 284

3 194 026 093

rendszer, az európai vonatbefolyásoló
rendszer (ETCSL2) alapinfrastruktúrája.
A GSM-R projekt első fázisában mintegy
935 km hosszon kerül fejlesztésre
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1. melléklet az 1564/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz

a hazai vasúthálózat.
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A Kormány 1565/2016. (X. 13.) Korm. határozata
az IKOP-4.1.0-15-2016-00002 azonosító számú („47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz
megvalósítása” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt összköltségének
növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az IKOP-4.1.0-15-2016-00002 azonosító számú, „47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz
megvalósítása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt (a továbbiakban: projekt)
összköltségének legfeljebb bruttó 38 140 126 905 forint összegre történő növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének módosításához az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. november 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

1.

Projekt

Projekt

Támogatást igénylő

azonosító száma

megnevezése

neve

Projekt

Közlekedésfejlesztési

támogatási

Operatív Program

intenzitása

(a továbbiakban:
IKOP)
(Ft)

3.

G

H

I

Projekt forrásszerkezete
Integrált

2.

F

IKOP-4.1.0-152016-00002

47. sz. főút
Hódmezővásárhely
elkerülő szakasz
megvalósítása

NIF Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen
működő
Részvénytársaság

75%

22 129 154 901

XIX. Uniós
fejlesztések fejezet,
Állami költségvetési
kedvezményezettek
sajáterő támogatása
előirányzat
(Ft)

7 376 384 967

Az Európai Unió felé
el nem számolható
közkiadás
(XIX. Uniós
fejlesztések

Projekt összköltsége
(Ft)

Projekt rövid bemutatása

fejezet IKOP
társfinanszírozás)
(Ft)

8 634 587 037

38 140 126 905
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1. melléklet az 1565/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz

A projekt célja a 47. számú
főút Hódmezővásárhelyt
elkerülő szakasza és a hozzá
kapcsolódó létesítmények
kiviteli terveinek elkészítése,
további engedélyeztetések
lefolytatása, valamint
a kivitelezési munkák
elvégzése.
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A Kormány 1566/2016. (X. 13.) Korm. határozata
az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv módosítása szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv módosítása (a továbbiakban: Módosító
Jegyzőkönyv) bemutatott tartalmi elemeivel;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Módosító Jegyzőkönyv szövegének
– a megerősítés vagy jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló jogszabály tervezetét
a szerződés szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1567/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1568/2016. (X. 13.) Korm. határozata
az Európai Unió és tagállamai, valamint Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövegének
végleges megállapításáról
A Kormány
1. egyetért az Európai Unió és tagállamai, valamint Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
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4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének
végleges megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását, a törvényjavaslat előadójának
a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1569/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti
határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti
határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a közlekedésért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a közlekedésért felelős minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 104/2016. (X. 13.) ME határozata
a lakhatásról és a fenntartható városfejlesztésről szóló III. ENSZ-konferencián történő részvételről
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy a lakhatásról és a fenntartható városfejlesztésről szóló III. ENSZ-konferencián (HABITAT III)
Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség tagjait jelölje ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási
okiratot a konferencia előtt adja ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 105/2016. (X. 13.) ME határozata
a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az elítélt személyek átszállításáról szóló
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az igazságügyi miniszternek a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az elítélt személyek átszállításáról szóló
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom az igazságügyi minisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az igazságügyi minisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben – az Egyezmény
létrehozását követően az Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat
tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

