
 MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2016. december 29., csütörtök

 Tartalomjegyzék

36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet Az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról 85390

37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról 85391

38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére 
vonatkozó szakmai követelményekről 85397

39/2016. (XII. 29.) MvM rendelet A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós 
külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők 
alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről 85400

40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti 
védettség megszüntetéséről 85401

41/2016. (XII. 29.) MvM rendelet A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról 85412

60/2016. (XII. 29.) BM rendelet Egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 85416

51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet A járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról 85422

52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet A régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális 
intézménybe történő végleges befogadásáról 85424

53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet Egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 85431

88/2016. (XII. 29.) FM rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésével 
összefüggő egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 86078

89/2016. (XII. 29.) FM rendelet A központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő 
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő egyes 
környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 86113

59/2016. (XII. 29.) NGM rendelet Az utólagos adófizetés és a részesedés kedvezményes megszerzése 
részletes szabályairól 86127

60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet Az egyes önkormányzati adózási és illetékjogi tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról 86133



85388 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 

 Tartalomjegyzék

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt 
építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 86175

62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok megerősítésével, valamint az egységes elektronikus 
ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben a nemzetgazdasági 
miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 86189

63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes 
miniszteri rendeletek módosításáról 86229

64/2016. (XII. 29.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai esetében 
alkalmazható egészségkárosodási ellátásról, valamint a baleset, 
betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával 
kapcsolatos eljárásról 86242

65/2016. (XII. 29.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 2016. évi fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásával összefüggő módosításáról 86248

66/2016. (XII. 29.) NGM rendelet Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának 
szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról 86251

66/2016. (XII. 29.) NFM rendelet Egyes miniszteri rendeleteknek az egységes elektronikus ügyintézési 
rendszer kialakításához szükséges módosításáról 86253

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás 
és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint 
az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről 86257

68/2016. (XII. 29.) NFM rendelet Energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 86270

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak 
megállapításáról és alkalmazásáról 86274

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak 
képzésének keretszabályairól 86286

71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet A földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető 
szolgáltatásokról 86292

72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet A villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében 
végzett szolgáltatásokról 86295

73/2016. (XII. 29.) NFM rendelet A központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő 
szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes fogyasztóvédelmi és 
klímavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 86297

74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 86299

75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet A menetíró készülékről 86306



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 85389

 Tartalomjegyzék

1888/2016. (XII. 29.) Korm. határozat A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia megvalósítását szolgáló 
kormányzati intézkedésekről 86329

1889/2016. (XII. 29.) Korm. határozat A XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési címrendjének 
módosításáról, valamint az egyes fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat 
végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről 86331



85390 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2)  bekezdés 7.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 10.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az épített környezet létrehozása és fenntartása érdekében végzett tervezési, építési és üzemeltetési tevékenység 
területére kiterjedő követelményeket, tevékenységekre vonatkozó módszereket tartalmazó építésügyi műszaki 
irányelvek elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottakon túl –
a) figyelemmel kíséri a  műszaki haladás vívmányait, elemzi az  építésüggyel kapcsolatos hazai és nemzetközi 

tapasztalatokat, valamint
b) szükség szerint, de legalább 10 évente felülvizsgálja az  építésügyi műszaki irányelveket, és tartalmukat 

indokolt esetben módosítja.

2. § (1) A Bizottság az elnökből és a (3) bekezdésben meghatározott tagokból áll.
 (2) A  Bizottság elnöke az  építésügyért felelős miniszter által határozatlan időre kinevezett – az  építésügyért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium építésügyi feladatok ellátásában közreműködő – szakmai vezetője.
 (3) A Bizottság további tagja

a) a Magyar Építész Kamara,
b) a Magyar Mérnöki Kamara,
c) a Magyar Szabványügyi Testület,
d) az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: 

ÉMI Nonprofit Kft.),
e) a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.),
f ) az Országos Atomenergia Hivatal, valamint
g) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
által a Bizottság elnöke felkérésére delegált egy-egy személy.

 (4) A Bizottság elnöke és tagjai az e rendelet szerinti feladataikat díjazás nélkül látják el.

3. § (1) A  Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az  ülést a  Bizottság elnöke hívja össze. 
A Bizottság összehívására a Bizottság bármely tagja javaslatot tehet.

 (2) A Bizottság határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. A Bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza meg, 
szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt.

 (3) A  Bizottság működésének részletes szabályait a  Bizottság által elfogadott ügyrend állapítja meg. A  Bizottság 
titkársági feladatainak ellátásáról, valamint a  működés egyéb feltételeinek biztosításáról az  ÉMI Nonprofit Kft. 
gondoskodik.

 (4) A Bizottságon belül egy konkrét feladat végrehajtására az elnök munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoportban 
az  arra kijelölt bizottsági tagokat delegáló szervezetek által delegált legfeljebb tizenöt, az  adott feladat 
elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező külső személy vehet részt. A  munkacsoport vezetőjét 
a  Bizottság elnöke jelöli ki. A  munkacsoport vezetője gondoskodik a  munka megszervezéséről, a  határidők 
betartásáról, valamint az  elvégzett feladatnak, az  építésügyi műszaki irányelv elkészített tervezetének az  elnök 
részére történő megküldéséről.

 (5) A Bizottság vagy a munkacsoport elé kerülő tervezet előkészítéséről az ÉMI Nonprofit Kft. gondoskodik.
 (6) A  Bizottság a  munkája során gondoskodik arról, hogy a  szakmai közvélemény az  adott témával kapcsolatosan 

javaslatait kifejthesse.
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4. § (1) A Bizottság által kidolgozott és jóváhagyott – munkacsoport kijelölése esetén a munkacsoport által kidolgozott és 
a Bizottság által jóváhagyott – építésügyi műszaki irányelveket elektronikusan közzé kell tenni, a kiadás dátumának 
megjelölésével.

 (2) Az  ÉMI Nonprofit Kft. Építésügyi Műszaki Adattárat hoz létre és működtet, amelyet a  Lechner Nonprofit Kft. 
üzemeltet és fejleszt, ezzel biztosítja a szabványok, műszaki irányelvek, műszaki előírások tematikus kereshetőségét.

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő 
egyes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (2)  bekezdés p)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 11.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  világörökségről szóló 2011.  évi LXXVII.  törvény 14.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 4., 6., 10., 11., 12. és 
12a.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.  6.) 
Korm. rendelet 109.  § 3. és 19.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1. és 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,
a 4. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés j) és p) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 11.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a  4.  § d)–g)  pontja tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben,
az 5. 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/B.  § (1)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet A) rész 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (2)  bekezdés o)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 11.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a  7. alcím tekintetében a  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 90.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 3. pontjában kapott feladatkörömben 
eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 8. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 21.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben,
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a 9. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,
a 10.  § (1)  bekezdése tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,
a 10. § (2) bekezdés 1. pontja tekintetében az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások 
hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33.  § (3)  bekezdés b) és c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10.  § (2)  bekezdés 2.  pontja tekintetében az  állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 71.  § (3)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 15.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  ügyfél a  benyújtott támogatási kérelemnek az  adott jogcímre az  erre közleménnyel rendszeresített, 
a  tervezett tételeket részletező formanyomtatványain a  támogatási alapra vonatkozó adatok valamelyikét nem 
adja meg, hiánypótlásnak nincs helye, és a  támogatási kérelem érintett részét a  Kincstár elutasítja. A  Kincstár 
a támogatási kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket 
az ügyfél a Kincstár erre irányuló, hiánypótlásra, nyilatkozattételre való felhívása hiányában, a  támogatási kérelem 
benyújtására nyitva álló időszakot követően terjeszt elő.”

 (2) Az R1. 23. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:)
„c) az  üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a  beruházás tárgya – a  10.  §-ban foglalt kivétellel – nem 
idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, 
használhatatlanná válás esetén a  beruházás tárgya a  Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő 
bejelentést követően – a  bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból 
lecserélhető.”

 (3) Az R1. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  ügyfél ellen a  Közbeszerzési Döntőbizottság EMVA támogatással összefüggő jogorvoslati eljárást 
indít, az  ügyfél köteles azt az  eljárás megindításáról szóló értesítést követő munkanapon a  Kincstárnak az  erre 
rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.”

 (4) Az R1. VI. Fejezete a következő 36/R. §-sal egészül ki:
„36/R. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő 
egyes, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
37/2016. (XII. 29.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet] megállapított rendelkezéseket 
a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell.”

 (5) Az R1.
a) 3. § 30. pont a) alpontjában az „az IH” szövegrész helyébe az „az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter mint 

Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH)” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdésében az „A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe az „A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,
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c) 5.  § (3)  bekezdésében, 6.  § (1) és (3)  bekezdésében, 8.  § (3)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 12.  § 
(4)–(6)  bekezdésében, 15.  § (4)  bekezdésében, 16.  § (4)  bekezdésében, 16/A.  §-ában, 16/B.  § (2)  bekezdés 
b) pontjában, 20. § (6) bekezdésében, 25. § (4), (6) és (8) bekezdésében, 29. § (2) és (3) bekezdésében, 30. § 
(7) és (8) bekezdésében, 30. § (9) bekezdés d) pontjában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 33. § (1) bekezdés záró 
szövegrészében, 35. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében az „MVH kirendeltséghez” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalhoz” szöveg,
e) 6. § (2) bekezdésében, 25. § (7) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg,
f ) 9.  § (6)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdésében, 25.  § (7)  bekezdésében és 35.  § (4)  bekezdés nyitó 

szövegrészében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár” szöveg,
g) 10. § (4) bekezdésében az „az MVH által rendszeresített, az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg,
h) 15. § (2) bekezdésében az „MVH által” szövegrészek helyébe az „erre” szöveg,
i) 19.  § (8)  bekezdés nyitó szövegrészében, 30.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 30.  § (1)  bekezdés 

c) pontjában, 30. § (9) bekezdés b) pontjában az „MVH által” szövegrész helyébe az „erre” szöveg,
j) 32. § (5) bekezdésében az „az MVH-t” szöveg helyébe az „a Kincstárt” szöveg,
k) 33. § (2) bekezdés a) pontjában az „MVH által” szövegrész helyébe az „az erre” szöveg,
l) 35. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrészek helyébe az „A Kincstár” szöveg,
m) 35.  § (4)  bekezdésében a „2003.  évi CXXIX.  törvény 327.  §-a, illetve a  Kbt. 140.  § (1)  bekezdése” szövegrész 

helyébe a „Kbt.” szöveg
lép.

 (6) Hatályát veszti az R1.
a) 2. § (5) bekezdése,
b) 8. § (1) bekezdés a) pontjában az „az MVH által kibocsátott” szövegrész,
c) 9. § (3a), (3b) és (4) bekezdése,
d) 10.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és 23.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „az MVH-nak” 

szövegrész,
e) 25/A. § (3) bekezdésében az „az MVH által hozott,” szövegrész,
f ) 27. és 28. §-a,
g) 28/A.  § (5)  bekezdésében az „Az IH köteles tájékoztatni az  MVH-t a  kérelem elbírálásának eredményéről.” 

szövegrész,
h) 28/C. § a) és b) pontjában az „MVH” szövegrész,
i) 33. § (1) bekezdésében a „2011. évi CVIII.” szövegrész,
j) 33. § (6) bekezdése.

2. A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosítása

2. §  A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Forster 
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ” szövegrész helyébe az  „a kulturális javakkal 
kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség védelméért felelős miniszter” szöveg lép.

3. A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet módosítása

3. §  Hatályát veszti a világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet
a) 4. § (1) bekezdése,
b) a  4.  § (2)  bekezdésében az „– a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 

(1) bekezdésben meghatározott véleménye és javaslata mellett –” szövegrész,
c) a 4. § (3) bekezdésében az „– az (1) és (2) bekezdésben meghatározott javaslat megküldésével –” szövegrész.

4. A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló  
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet módosítása

4. §  A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet
a) 2. §-ában a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ)” 

szövegrész helyébe a „kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség 
védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: kulturális javak hatósága)” szöveg,
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b) 3. § (2) bekezdésében a „Központ” szövegrészek helyébe a „kulturális javak hatósága” szöveg,
c) 5.  § (2)  bekezdésében, 5/A.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (6)  bekezdésében, 10.  § (1) és (2)  bekezdésében 

a „Központnak” szövegrész helyébe a „kulturális javak hatóságának” szöveg,
d) 7. § (1) és (3) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe a „kulturális javak hatósága” szöveg,
e) 7/A.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „Központnak a  Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-

01461769-00000000 számú fizetési számlájára” szövegrész helyébe a  „Miniszterelnökségnek a  10032000-
00294889-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szöveg,

f ) 7/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „Központ” szövegrészek helyébe a „kulturális javak hatósága” szöveg,
g) 7/A. § (4) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe a „kulturális javak hatósága” szöveg,
h) 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1)–(3) bekezdésében, 10. § (3)–(5) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe 

a „kulturális javak hatósága” szöveg,
i) 8. § (5) bekezdésében, a „Központnál” szövegrész helyébe a „kulturális javak hatóságánál” szöveg,
j) 9.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (3)–(4)  bekezdésében a  „Központot” szövegrész helyébe a  „kulturális javak 

hatóságát” szöveg
lép.

5. A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 
módosítása

5. § (1) A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  2.  melléklet szerinti eszközökön kizárólag a  külön jogszabályban kijelölt, kijelölés hiányában a  BM által 
jóváhagyott szolgáltató által telepített, a BM által meghatározott vagy jóváhagyott alkalmazások működtethetőek.”

 (2) Az R2.
a) 3. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: 

Hivatal)” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM)” szöveg,
b) 3. § (2), (4) és (6) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (4) és (5) bekezdésében, a 6. § (4) bekezdésében 

a „Hivatal” szövegrész helyébe a „BM” szöveg,
c) 3. § (2) és (4) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében a „Hivatalt” szövegrész helyébe a „BM-et” szöveg,
d) 7.  § (1)  bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

(a továbbiakban: NISZ Zrt.)” szöveg,
e) 7. § (2) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 3. melléklet 2.2. pontjában a „Hivatal” szövegrész 

helyébe a „NISZ Zrt.” szöveg,
f ) 3. melléklet 1. pontjában a „Hivatal” szövegrészek helyébe a „NISZ Zrt.” szöveg,
g) 3. melléklet 2.1. pontjában a „Hivataltól” szövegrész helyébe a „NISZ Zrt.-től” szöveg,
h) 3. melléklet 2.2. pontjában a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „NISZ Zrt.-nek” szöveg,
i) 3. melléklet 4.2. pontjában a „Hivatalhoz” szövegrészek helyébe a „NISZ Zrt.-hez” szöveg
lép.

6. A kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.) 
EMMI rendelet módosítása

6. §  A kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet
a) 1.  mellékletébe foglalt táblázat B:27 mezőjében a  „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet” 

szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság” 
szöveg,

b) 1.  mellékletébe foglalt táblázat C:27 mezőjében a „1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.” szövegrész helyébe 
a „1021 Budapest, Budakeszi út 51/E.” szöveg

lép.
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7. A közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló  
28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet módosítása

7. §  Hatályát veszti a  közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 28/2014. (IV. 24.) 
KIM rendelet 2. melléklet „Az 1. sorszámú Nyilvántartási és okmányügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai 
és vizsgakövetelménye” alcím 7. pont 7.2. alpontja.

8. A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet módosítása

8. §  Hatályát veszti a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet 1. melléklet 4. pontja.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok 
(vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosítása

9. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapból 
finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén 
alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárást a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások tekintetében
aa) a  támogatási jogviszony keletkezése előtti eljárási szakaszban, továbbá az  első kifizetési igénylés – beleértve 
az előlegigénylést is – benyújtásáig a Kr. szerinti közbenső szervezetként,
ab) ezt követően bekövetkezett vis maior esemény tekintetében a Kr. szerinti kifizető ügynökségként,
b) az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott támogatások tekintetében az  (1)  bekezdés szerinti 
eljárást a Kincstár mint közreműködő szervezet
folytatja le.”

 (2) Az R4. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bejelentést az  FMR. szerinti vis maior bejelentő elektronikus felületen kell megtenni, és az  esemény 
bekövetkeztének igazolását, valamint a vis maior elismerését a Kincstár végzi.”

 (3) Az R4.
a) 2.  § (3)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Kincstár” szöveg,
b) 3. § (4), (5) és (8)–(10) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár” 

szöveg,
c) 3. § (5) bekezdésében a „megyei kormányhivatalt mint a Kr. szerinti közbenső, illetve közreműködő szervezet 

által bevont szervezetet” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg,
d) 3. § (6) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg,
e) 4. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz” szöveg
lép.

10. Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezése

10. § (1) Hatályát veszti
 1. a  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a  központi költségvetés, valamint az  Európai Mezőgazdasági 

Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a  termelői csoportok 
létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet,
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 2. a  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az  Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a  kedvezőtlen adottságú területek és 
az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet,

 3. a  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a  központi költségvetés, valamint az  Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az  Európai 
Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet,

 4. a  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a  központi költségvetés, valamint az  Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a  félig önellátó 
mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet,

 5. az  Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal 
összefüggésben a  tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek 
alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet,

 6. a  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a  központi költségvetés, valamint az  Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az  Európai 
Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 9/2007. 
(II. 20.) FVM rendelet,

 7. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet,

 8. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények 
telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) 
FVM rendelet,

 9. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet,

10. az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami 
támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet,

11. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló 
energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2007. (VII. 30.) 
FVM rendelet,

12. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló  
1698/2005/EK tanácsi rendelet 59.  cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására 
igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet,

13. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet,

14. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási 
rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet,

15. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú 
nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet,

16. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági 
földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet,

17. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű 
ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet,

18. a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet,
19. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a  2012.  évtől 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet,
20. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet,
21. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez 

nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet,
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22. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  GAZDANet programhoz nyújtott támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet,

23. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet,

24. az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 
nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet.

 (2) Hatályát veszti
1. a  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet, 

közreműködő szervezetként való kijelöléséről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2008. 
(XII. 5.) NFGM–KHEM együttes rendelet,

2. a  Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a  Millenáris 
Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelet.

11. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

12. § (1) A  10.  § (1)  bekezdésével hatályon kívül helyezett jogszabály hatályon kívül helyezése nem érinti az  annak 
alapján e  rendelet hatálybalépése előtt keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogviszonyokat, jogokat és 
kötelezettségeket.

 (2) Az  e  rendelet hatálybalépése előtt megkezdett és az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat 
a 10. § (1) bekezdésével hatályon kívül helyezett jogszabályok 2016. december 31-én hatályos rendelkezései szerint 
kell befejezni.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet A) rész 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kialakításával és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 
szerinti szakmai irányító miniszterek véleményének a kikérésével – a következőket rendelem el:

1. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) feladatai ellátásához az  1.  melléklet 
szerinti központi informatikai alapszolgáltatásokat és az  1.  mellékletben megadott követelményeknek megfelelő 
eszközöket alkalmazza.

2. § (1) A  (3)  bekezdés szerinti ügyintézési pontok kivételével a  kormányhivatal minden ügyintézési pontján – beleértve 
a  funkcionális működéséhez szükséges ügyintézési pontokat, kihelyezett ügyfélszolgálati pontokat – egységes 
hálózati szolgáltatás keretében biztosítani kell, hogy a  kormányhivatal által ellátandó feladatok ellátásához 
szükséges szakrendszeri alkalmazások és központi informatikai alapszolgáltatások elérésének technikai korlátja ne 
legyen.

 (2) Kormányhivatali ügyintézési pontnak kell tekinteni a  települési ügysegéd által érdemi ügyintézésre használt 
ügyfélfogadási pontokat is, az ellenőrzött környezet biztosítására alkalmatlan nyilvános környezet kivételével.
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 (3) A kormányhivatal elkülönült hálózati kapcsolaton keresztül teszi elérhetővé
a) a biztonsági okmány kiadásával összefüggő,
b) a Belügymisztérium által nyújtott, és
c) a jogszabályi rendelkezés alapján elkülönített hálózaton elérhető
szolgáltatásokat.

 (4) A  kormányhivatal az  általa vagy megbízásából részére nyújtott informatikai szolgáltatások körébe nem tartozó, 
hálózati kapcsolattal elérhető külső informatikai szolgáltatásokat – a (3) bekezdés szerinti szolgáltatások kivételével – 
közös, a Budapest Főváros Kormányhivatala által felügyelt belépési ponton fogadja.

 (5) A  kormányhivatal a  Budapest Főváros Kormányhivatala által üzemeltetett jogosultságkezelő rendszerrel 
a  (6)  bekezdés szerint biztosítja, hogy az  egyes informatikai szolgáltatásokhoz az  arra jogosultak férjenek 
hozzá. A  jogosultságkezelő rendszer biztosítja, hogy a  kormányhivatali felhasználó az  elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott hivatali tárhely használatához azonosíthassa magát.

 (6) A kormányhivatal az informatikai szolgáltatások elérhetővé tételét
a) a  kormányhivatal által vagy megbízásából részére nyújtott informatikai szolgáltatásoknál az  egységes 

kormányhivatali jogosultságkezelő rendszer igénybevételével,
b) a  külső szerv által nyújtott informatikai szolgáltatásnál a  szerv csatlakozása esetén az  egységes 

kormányhivatali jogosultságkezelő rendszer, egyéb esetben az  egységes jogosultságkezelő rendszerből 
automatikusan küldött elektronikus információ alapján a  külső szerv jogosultságkezelő rendszer 
igénybevételével,

c) a  Belügyminisztérium által kormányhivataloknak nyújtott informatikai szolgáltatásoknál – beleértve 
a  biztonsági okmányok kiadásával kapcsolatos szolgáltatásokat – az  egységes kormányhivatali 
jogosultságkezelő rendszerből automatikusan küldött, elektronikusan hitelesített kérelem iratkezelési 
szabályzata szerinti feldolgozásával

biztosítja.

3. § (1) A  kormányhivatal saját informatikai azonosítási rendszert alkalmaz az  állományába tartozó ügyintéző, valamint 
a  kormányhivatali állományba nem tartozó, de a  kormányhivatal által vagy megbízásából működtetett 
informatikai szolgáltatásokat hivatali ügyintézési célból elérő felhasználó (továbbiakban együtt: ügyintéző) 
részére. A  jogosultságkezelő rendszer a  személyazonosítás mellett az  ügyintézésre használt számítógépet, 
táblaszámítógépet, okostelefont (továbbiakban együtt: ügyintézésre használt eszközt) is figyelembe veheti 
a (2) bekezdés szerint.

 (2) Az  információbiztonsági előírások szempontjából kétfaktoros azonosításnak kell tekinteni, ha az  ügyintéző 
azonosításán túl az általa használható ügyintézésre használt eszköz azonosítása is megtörténik, ha az ügyintézésre 
használt eszköz használatára csak az ügyintéző jogosult.

 (3) A (2) bekezdés szerinti módszer alkalmazható abban az esetben is, ha az ügyintézésre használt eszköz személyhez 
rendelése a  kormányhivatal naprakész munkarend-nyilvántartása alapján történik, ha biztosított, hogy egy 
időpontban az ügyintézésre használt eszközön csak egy ügyintéző belépése engedélyezett.

4. §  A kormányhivatal mindazon informatikai szolgáltatásnál, ahol műszaki, gazdasági okok ezt nem zárják ki, alkalmaz 
nyílt forráskódú programot, különösen
a) az elektronikus levelezés biztosításánál,
b) az irodai alapprogramoknál, beleértve a böngészőprogramot is.

5. § (1) A kormányhivatal központi informatikai kiszolgáló gépi és adattárolási kapacitásigényét elsősorban a kormányzati 
adatközpont biztosítja, amelyet a  helyi igények biztosítására a  kormányhivatalok által üzemeltetett megyei 
szerverszobák kapacitásai egészítenek ki.

 (2) A kormányhivatal megyei adatközpontja ellátja a központi alapinfrastruktúra szolgáltatás másodlagos szerepkörét.

6. § (1) A  Miniszterelnökséget vezető miniszter a  Fejér Megyei Kormányhivatal útján a  kormányhivatalok hatékony 
működésének és irányításának elősegítésére adattárházat működtet.

 (2) Az adattárház az alábbi adatköröket kezeli:
a) szakrendszerekből az ügyintézés lefolyására vonatkozó adatok,
b) iratkezelő rendszerekből az iratmozgásokkal, iratkezelési műveletekkel kapcsolatos adatok,
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c) a pénzügyi, gazdálkodási rendszerből a működésre vonatkozó adatok,
d) a létesítmény menedzseléssel kapcsolatos adatok,
e) informatikai üzemeltetéssel kapcsolatos adatok.

 (3) Az adattárház az ügyek tartalmára vonatkozó konkrét információt – így különösen az ügyfél-azonosítót, az ügyfél 
azonosítását lehetővé tevő adatot, továbbá személyes adatnak minősülő más adatot – nem tartalmaz.

 (4) Az adattárház részére adatot szolgáltat
a) a kormányhivatal által működtetett, (2) bekezdés szerinti szakrendszer,
b) külső szerv által működtetett, a  kormányhivatal hatósági ügyintézését támogató informatikai rendszer, ha 

az adatszolgáltatás műszaki feltételei a működtető szervnél adottak.
 (5) Az adattárház szolgáltatásaihoz való hozzáférést a feladatköréhez tartozó adatkörökre kiterjedően biztosítani kell

a) a kormányhivatal vezető beosztású munkatársainak,
b) a  Miniszterelnökség, valamint a  szakmai irányító miniszter által vezetett minisztérium irányítási jogok 

gyakorlására feladat- és hatáskörrel rendelkező munkatársainak, továbbá
c) a kormánymegbízott és a járási hivatal vezetője részére, továbbá az általuk erre feljogosított személyeknek.

7. § (1) A  kormányhivatal az  elektronikus iratok tárolását az  ügyintézés során elektronikus iratok biztonságos tárolását 
biztosító, ügyintézést támogató szakrendszerben, ennek hiányában az iratkezelő szoftverben végzi.

 (2) A  Miniszterelnökséget vezető miniszter a  Budapest Főváros Kormányhivatala útján valamennyi kormányhivatal 
iratanyagára kiterjedő központi elektronikus iratnyilvántartást vezet. A  központi elektronikus iratnyilvántartás 
a kormányhivatal által átadott, (3) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

 (3) A kormányhivatal a központi elektronikus iratnyilvántartás részére átadja az elektronikus irat
a) érkeztetési adatait,
b) iktatási adatait,
c) kiadmányozással kapcsolatos adatait, valamint
d) elérhetőségi helyét.

 (4) A  központi elektronikus iratnyilvántartás az  ügyek tartalmára vonatkozó konkrét információt – így különösen 
az ügyfél azonosítót, az ügyfél azonosítását lehetővé tevő adatot, továbbá személyes adatnak minősülő más adatot – 
nem tartalmaz.

 (5) A központi elektronikus iratnyilvántartáshoz a kormányhivatal munkatársai és a kormányhivatal munkáját támogató 
informatikai programok férnek hozzá.

8. §  A Miniszterelnökséget vezető miniszter a  Zala Megyei Kormányhivatal útján biztosítja az  elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott tudástár alkalmazás szintű üzemeltetését.

9. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/K.  § (6)  bekezdése 
b)  pontja szerinti eljárás alkalmazása esetén a  kormányhivatal akkor adhatja vissza az  ügyfélnek az  ügyfél által 
aláírt papíralapú dokumentumot, ha az ügyfél igazoltan vállalja az eredeti beadványnak az adott iratra vonatkozó, 
jogszabályban előírt megőrzési idejéig, de legalább benyújtást követő 2 évig történő megőrzését és felhívásra 
történő bemutatását. E  határidőn belül a  kormányhivatal indokolt felhívására az  ügyfél a  beadvány eredeti 
példányának felmutatására köteles. A  megőrzési kötelezettségre és annak időtartamára a  kormányhivatal 
az ügyfelet figyelmezteti.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 1–3. §, az 5. § (1) bekezdése, a 6–8. § és az 1. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelethez

A kormányhivatal feladatai ellátásához kapcsolódó központi informatikai alapszolgáltatások és 
eszközök

 1. Központi informatikai alapszolgáltatások:
1.1 Alapinfrastruktúra-szolgáltatások

1.1.1 Egységes címtár szolgáltatás
1.1.2 Egységes informatikai menedzsment szolgáltatás
1.1.3 Egységes végpontvédelmi szolgáltatás
1.1.4 Egységes jogosultságkezelési szolgáltatás

1.2 Irodai munka támogató szolgáltatás
1.2.1 Egységes elektronikus levelezés
1.2.2 Egységes csoportmunka
1.2.3 Egységes elektronikus tájékoztató portál (honlap)
1.2.4 Azonos irodai programcsomag (szövegszerkesztő, táblázatkezelő)
1.2.5 VoIP telefon szolgáltatás

 2. A biztosítandó eszközök és az azokra vonatkozó követelmények
2.1 Egységes menedzselési rendszerbe illeszthető munkaállomás
2.2 Megyei adatközpontban X86 architektúrájú kiszolgáló számítógép
2.3 Hálózati nyomtatás esetén nyomat menedzselésre alkalmas nyomtató

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő 
kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről

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

1. §  A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén (a  továbbiakban: Állandó Képviselet) foglalkoztatott  
– a  Miniszterelnökséggel kormányzati szolgálati jogviszonyban álló – kormánytisztviselők és kormányzati 
ügykezelők alapellátmányának bruttó havi összege 1585 euró.

2. §  Az Állandó Képviselet kormánytisztviselői és kormányzati ügykezelői tevékenységük kiemelt jelentőségére és 
összetettségére tekintettel 2017. január 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időszakban az  1.  § szerint 
megállapított alapellátmány mellett havi bruttó 350 euró alapellátmány-kiegészítésre jogosultak.

3. §  A havi ellátmány kifizetése az  Állandó Képviseleten foglalkoztatott kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő 
által a fogadó országban nyitott bankszámlára való átutalással történik.

4. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Az e  rendelet hatálybalépése napján az  Állandó Képviseleten foglalkoztatott munkavállalók alapellátmányának 
és alapellátmány-kiegészítésének megállapítása és azok kifizetése tekintetében az  e  rendeletben foglaltakat kell 
alkalmazni.

6. §  Hatályát veszti a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő diplomaták 
és szakdiplomaták alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről szóló 2/2015. (I. 14.) MvM rendelet.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom 
az  1.  mellékletben felsorolt, budapesti ingatlanok területén fekvő 39706 és 39707 nyilvántartási számú régészeti 
lelőhelyet, valamint a  19333/50, 19333/51, 19333/52 és 19333/53 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 45778 
nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet, továbbá a  19608, a  19619/5, a  19620/4 és a  19621/2 helyrajzi számú 
ingatlan területén fekvő 33262 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja az  első aquincumi római kori katonai tábor és 
a körülötte kialakult település, valamint a középkori budai külvárosok, továbbá az aquincumi polgárváros nyugati és 
keleti elővárosa maradványainak és épített régészeti emlékeinek megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

 (4) A  művelődési és közoktatási miniszter 117641/1994.XXVII–592. számú határozatában régészetileg védetté 
nyilvánított Budapest, 13494 helyrajzi számú ingatlan régészeti védettségét megszüntetem.

2. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a 2. mellékletben 
felsorolt, győri ingatlanok területén fekvő 41418 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori Arrabona és a  középkori Győr 
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

 (4) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620–33/1951. számú döntésének 6. pont a. alpontjában régészetileg védetté 
nyilvánított földterület védettségét – az  (1)  bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének 
kivételével – megszüntetem.

3. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Tolna–Mözs 
(Tolna megye), 0118/8, a 0121/3, a 0122/4 és a 0122/10 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 50962 nyilvántartási 
számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Tolna–Mözs, 0118/8, a  0121/3, a  0122/4 és a  0122/10 helyrajzi számú ingatlannak 
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtorony maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

4. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Báta (Tolna 
megye), 019, a 020/7, a 020/14, a 029/1, a 029/3, a 029/4, a 030/1, a 030/2, a 031/2, a 031/3, a 031/4, a 031/5, a 031/6, 
a  031/7, a  031/8, a  031/9, a  031/10, a  031/11, a  033/1, a  034/2, a  034/24, a  034/25, a  034/29, a  034/32, a  034/44, 
a 034/49, a 034/51, a 035/1, a 035/2, a 036/1 és a 036/2 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 32041 nyilvántartási 
számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Báta, 019, a  020/7, a  020/14, a  029/1, a  029/3, a  029/4, a  030/1, a  030/2, a  031/2, 
a 031/3, a 031/4, a 031/5, a 031/6, a 031/7, a 031/8, a 031/9, a 031/10, a 031/11, a 033/1, a 034/2, a 034/24, a 034/25, 
a 034/29, a 034/32, a 034/44, a 034/49, a 034/51, a 035/1, a 035/2, a 036/1 és a 036/2 helyrajzi számú ingatlannak 
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori őrtoronyrész és út 
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.
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5. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Szekszárd 
(Tolna megye), 0258/12, a 0258/13, a 0266/2, a 0266/3, a 0270, a 0271/1, a 0272, a 0273/11 és a 0273/12, valamint 
az  Őcsény (Tolna megye), 0183/2, a  0183/3, a  0183/4, a  0183/5, a  0183/6, a  0183/7, a  0184, a  0185/2, a  0185/3, 
a  0186/1, a  0186/3, a  0186/44, a  0186/45 és a  0189 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 54314 nyilvántartási 
számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Szekszárd (Tolna megye), 0258/12, a  0258/13, a  0266/2, a  0266/3, a  0270, a  0271/1, 
a 0272, a 0273/11 és a 0273/12, valamint az Őcsény (Tolna megye), 0183/2, a 0183/3, a 0183/4, a 0183/5, a 0183/6, 
a 0183/7, a 0184, a 0185/2, a 0185/3, a 0186/1, a 0186/3, a 0186/44, a 0186/45 és a 0189 helyrajzi számú ingatlannak 
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése, 
kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

6. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az  Őcsény 
(Tolna megye), 0195/46, 0195/47 és a 0196/56 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 30720 nyilvántartási számú 
régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek az Őcsény, 0195/46, 0195/47 és a 0196/56 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel 
védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése, 
kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

7. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az  Őcsény 
(Tolna megye), 0238/10, a 0238/14, a 0238/15, a 0238/29, a 0238/30 és a 0238/42 helyrajzi számú ingatlan területén 
fekvő 32069 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek az  Őcsény, 0238/10, a  0238/14, a  0238/15, a  0238/29, a  0238/30 és a  0238/42 helyrajzi 
számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése, 
kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

8. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Paks (Tolna 
megye), 0165/14, a  0165/15 és a  0165/16 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 23224 nyilvántartási számú 
régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Paks, 0165/14, a  0165/15 és a  0165/16 helyrajzi számú ingatlannak az  (1)  bekezdéssel 
védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  római kori maradványok megőrzése, 
kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

9. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Paks (Tolna 
megye), 01004/2, a  01004/3 és a  01004/4 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 62650 nyilvántartási számú 
régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Paks, 01004/2, a  01004/3 és a  01004/4 helyrajzi számú ingatlannak az  (1)  bekezdéssel 
védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori őrtorony és út maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.
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10. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Dunaföldvár 
(Tolna megye), 0358/7, a  0358/8, a  0358/9, a  0358/10, a  0358/11, a  0358/21, a  0358/22, a  0358/23, a  0358/24, 
a  0358/54, a  0358/55, a  0358/56, a  0358/57, a  0358/58 és a  0358/59 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 
74245 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet, a 0382/11, a 0382/12, a 0382/13, a 0382/14, a 0382/15, a 0382/20, 
a  0382/21, a  0382/23, a  0382/24, a  0382/25, a  0383, a  0384/24, a  0384/31, a  0384/32, a  0384/33, a  0384/34, 
a 0384/35, a 0384/36, a 0384/37, a 0384/38, a 0384/50, a 0386/1, a 0386/2, a 7439, a 7440, a 7443, a 7444/4, a 7444/5, 
a 7446/1, a 7446/2, a 7447, a 7476, a 7477, a 7478, a 7479/1, a 7479/2, a 7480, a 7482, a 7483/1, a 7483/2, a 7484, 
a 7485, a 7486, a 7488 és a 7947/11 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 72953 nyilvántartási számú régészeti 
lelőhelyet, valamint a 012, a 013/1, a 016/2, a 016/4, a 016/5, a 4984, a 4985, a 4986, a 4987, a 4988, a 4989, a 4990, 
a  4991, a  8372, a  8402/1, a  8402/2, a  8402/3, a  8402/4, a  8402/5, a  8404/1, a  8404/2, a  8404/3, a  8405, a  8406/1, 
a 8419, a 8433/1, a 8434/1, a 8435/4, a 8436, a 8437, a 8438, a 8439, a 8440, a 8441, a 8442/1, a 8442/2, a 8443/1, 
a  8443/2, a  8445, a  8446, a  8447, a  8448, a  8449, a  8450, a  8452, a  8453, a  8454, a  8455, a  8456, a  8457, a  8474, 
a 8482/1, a 8483/1, a 8484/1, a 8485/1, a 8487/1, a 8488/2, a 8488/3, a 8489, a 8490/1, a 8491/1, a 8491/4, a 8491/5, 
a 8492/1, a 8492/2, a 8493/1, a 8493/2, a 8494/1, a 8494/2, a 8495, a 8498, a 8499, a 8500, a 8503, a 8505/9, a 8513 és 
a 8514 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 57711 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Dunaföldvár, 0358/7, a  0358/8, a  0358/9, a  0358/10, a  0358/11, a  0358/21, a  0358/22, 
a  0358/23, a  0358/24, a  0358/54, a  0358/55, a  0358/56, a  0358/57, a  0358/58, a  0358/59, a  0382/11, a  0382/12, 
a  0382/13, a  0382/14, a  0382/15, a  0382/20, a  0382/21, a  0382/23, a  0382/24, a  0382/25, a  0383, a  0384/24, 
a  0384/31, a  0384/32, a  0384/33, a  0384/34, a  0384/35, a  0384/36, a  0384/37, a  0384/38, a  0384/50, a  0386/1, 
a 0386/2, a 7439, a 7440, a 7443, a 7444/4, a 7444/5, a 7446/1, a 7446/2, a 7447, a 7476, a 7477, a 7478, a 7479/1, 
a 7479/2, a 7480, a 7482, a 7483/1, a 7483/2, a 7484, a 7485, a 7486, a 7488, a 7947/11, 012, a 013/1, a 016/2, a 016/4, 
a 016/5, a 4984, a 4985, a 4986, a 4987, a 4988, a 4989, a 4990, a 4991, a 8372, a 8402/1, a 8402/2, a 8402/3, a 8402/4, 
a 8402/5, a 8404/1, a 8404/2, a 8404/3, a 8405, a 8406/1, a 8419, a 8433/1, a 8434/1, a 8435/4, a 8436, a 8437, a 8438, 
a 8439, a 8440, a 8441, a 8442/1, a 8442/2, a 8443/1, a 8443/2, a 8445, a 8446, a 8447, a 8448, a 8449, a 8450, a 8452, 
a 8453, a 8454, a 8455, a 8456, a 8457, a 8474, a 8482/1, a 8483/1, a 8484/1, a 8485/1, a 8487/1, a 8488/2, a 8488/3, 
a 8489, a 8490/1, a 8491/1, a 8491/4, a 8491/5, a 8492/1, a 8492/2, a 8493/1, a 8493/2, a 8494/1, a 8494/2, a 8495, 
a 8498, a 8499, a 8500, a 8503, a 8505/9, a 8513 és a 8514 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté 
nem nyilvánított részét, valamint a 0558, a 7442, a 8435/2 és a 8435/3 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése, 
kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

11. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az Ercsi (Fejér 
megye), 0134, a  0136, a  0151/6, a  0160, a  0167, a  0171/16 és a  0171/19 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 
74239 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek az  Ercsi, 0134, a  0136, a  0151/6, a  0167, a  0171/16 és a  0171/19 helyrajzi számú 
ingatlannak az  (1)  bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét, valamint a  0170, a  0171/18, a  0268, az  1311, 
az 1352/1, az 1352/2, a 02406/2, a 2418/3, a 2419/1 és a 2454 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése, 
kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

12. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az  Érd (Pest 
megye), 061, a 062/1, a 062/2, a 062/68, a 062/69, a 062/70, a 062/71, a 062/72, a 062/90, a 064, a 065/8, a 065/16, 
a 065/26, a 065/27, a 065/29, a 065/35, a 065/36, a 065/38, a 065/39, a 065/47, a 065/48, a 065/49, a 065/50, a 065/53, 
a 065/54, a 065/55, a 065/56, a 065/57, a 065/58, a 065/59, a 065/60, a 065/61, a 065/62, a 065/72, a 065/74, a 065/75, 
a 065/76, a 065/77, a 065/78, a 065/79, a 065/80, a 066, a 25224, a 25232, a 25233 és a 25236 helyrajzi számú ingatlan 
területén fekvő 10292 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek az Érd, 061, a 062/1, a 062/2, a 062/68, a 062/69, a 062/70, a 062/71, a 062/72, a 062/90, 
a 064, a 065/8, a 065/16, a 065/26, a 065/27, a 065/29, a 065/35, a 065/36, a 065/38, a 065/39, a 065/47, a 065/48, 
a 065/49, a 065/50, a 065/53, a 065/54, a 065/55, a 065/56, a 065/57, a 065/58, a 065/59, a 065/60, a 065/61, a 065/62, 
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a 065/72, a 065/74, a 065/75, a 065/76, a 065/77, a 065/78, a 065/79, a 065/80, a 066, a 25224, a 25232, a 25233 és 
a 25236 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése, 
kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

13. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Naszály 
(Komárom-Esztergom megye), 0198/4 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 62484 nyilvántartási számú régészeti 
lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a Naszály, 0198/4 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított 
részét jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-XII. számú római kori menettábor 
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

14. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Naszály 
(Komárom-Esztergom megye), 0164/10, a  0164/11, a  0164/12, a  0164/13, a  0164/14, a  0164/15, a  0164/16, 
a 0164/17, a 0164/18, a 0164/19, a 0164/20, a 0164/21, a 0164/22 és a 0164/23 helyrajzi számú ingatlan területén 
fekvő 62488 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Naszály, 0164/10, a  0164/11, a  0164/12, a  0164/13, a  0164/14, a  0164/15, a  0164/16, 
a  0164/17, a  0164/18, a  0164/19, a  0164/20, a  0164/21, a  0164/22 és a  0164/23 helyrajzi számú ingatlannak 
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  Brigetio-XIII-XIV. számú római kori 
menettáborok maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

15. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Naszály 
(Komárom-Esztergom megye), 0172, a 0173 és a 0174 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 62492 nyilvántartási 
számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a Naszály, 0172, a 0173 és a 0174 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté 
nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-XV. számú római kori menettábor 
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

16. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Naszály 
(Komárom-Esztergom megye), 0154/4, a  0154/7, a  0154/8 és a  0154/9 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 
77179 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Naszály, 0154/4, a  0154/7, a  0154/8 és a  0154/9 helyrajzi számú ingatlannak 
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  Brigetio-XXXIV. számú római kori 
menettábor maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

17. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Mocsa 
(Komárom-Esztergom megye), 0536/9 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő VI. számú római kori menettábort, 
mely a 62416 nyilvántartási számú régészeti lelőhely része.

 (2) Régészeti védőövezetnek a Mocsa, 0536/9 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított 
részét jelölöm ki.
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 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-VI. számú római kori menettábor 
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

18. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Mocsa 
(Komárom-Esztergom megye), 0532/26 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 77165 nyilvántartási számú 
régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a Mocsa, 0532/26 helyrajzi számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított 
részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  Brigetio-XXII-XXIII. számú római kori 
menettáborok maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

19. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Mocsa 
(Komárom-Esztergom megye), 0416/2, a  0416/3, a  0416/4 és a  0416/5 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 
77167 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Mocsa, 0416/2, a  0416/3, a  0416/4 és a  0416/5 helyrajzi számú ingatlannak 
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  Brigetio-XXIV. számú római kori 
menettábor maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

20. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Mocsa 
(Komárom-Esztergom megye), 0381/2, a 0381/31, a 0381/32, a 0381/33, a 0381/34, a 0381/35, a 0381/36, a 0381/37, 
a 0381/38, a 0381/40, a 0381/41, a 0381/42, a 0381/43, a 0381/44, a 0381/45, a 0381/119, a 0381/120, a 0381/121, 
a  0381/122, a  0381/123, a  0381/124, a  0381/125, a  0381/126, a  0381/127, a  0381/128, a  0381/129, a  0381/130, 
a 0381/131 és a 0381/132 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 77169 és 77171 nyilvántartási számú régészeti 
lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Mocsa, 0381/2, a  0381/31, a  0381/32, a  0381/33, a  0381/34, a  0381/35, a  0381/36, 
a  0381/37, a  0381/38, a  0381/40, a  0381/41, a  0381/42, a  0381/43, a  0381/44, a  0381/45, a  0381/119, a  0381/120, 
a  0381/121, a  0381/122, a  0381/123, a  0381/124, a  0381/125, a  0381/126, a  0381/127, a  0381/128, a  0381/129, 
a  0381/130, a  0381/131 és a  0381/132 helyrajzi számú ingatlannak az  (1)  bekezdéssel védetté nem nyilvánított 
részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  Brigetio-XXV-XXVI. számú római kori 
menettáborok maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

21. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Mocsa 
(Komárom-Esztergom megye), 0366/8, a 0366/9, a 0366/10, a 0366/11, a 0366/12, a 0366/13, a 0366/14, a 0366/15, 
a 0366/16, a 0366/17, a 0366/18, a 0366/19, a 0366/20, a 0366/21 és a 0366/22 helyrajzi számú ingatlan területén 
fekvő 77173 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Mocsa, 0366/8, a  0366/9, a  0366/10, a  0366/11, a  0366/12, a  0366/13, a  0366/14, 
a  0366/15, a  0366/16, a  0366/17, a  0366/18, a  0366/19, a  0366/20, a  0366/21 és a  0366/22 helyrajzi számú 
ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  Brigetio-XXVII. számú római kori 
menettábor maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.
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22. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Komárom 
(Komárom-Esztergom megye), 0269/29 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 62410 nyilvántartási számú 
régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Komárom, 0269/29 helyrajzi számú ingatlannak az  (1)  bekezdéssel védetté nem 
nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-V. számú római kori menettábor 
maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

23. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Komárom 
(Komárom-Esztergom megye), 0331/21, a  0331/22, a  0331/23, a  0331/24, a  0331/25, a  0331/26, a  0331/27, 
a 0331/28, a 0331/29, a 0331/30, a 0346, a 0347/20, a 0347/21, a 0347/22, a 0347/35 és a 0347/36 helyrajzi számú 
ingatlan területén fekvő 62420 és 77163 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a Komárom, 0331/21, a 0331/22, a 0331/23, a 0331/24, a 0331/25, a 0331/26, a 0331/27, 
a 0331/28, a 0331/29, a 0331/30, a 0346, a 0347/20, a 0347/21, a 0347/22, a 0347/35 és a 0347/36 helyrajzi számú 
ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Brigetio-VIII-XI. és XXXII. számú római kori 
menettáborok maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

24. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Komárom 
(Komárom-Esztergom megye), 0253/10, a  0253/11, a  0253/50, a  0253/51, a  0259/2, a  0259/3, a  0259/4, a  0259/5, 
a  0259/6 és a  0259/10, valamint a  Mocsa (Komárom-Esztergom megye), 0406/1, a  0406/17 és a  0412/4 helyrajzi 
számú ingatlan területén fekvő 77155, 77157 és 77159 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Komárom, 0253/10, a  0253/11, a  0253/50, a  0253/51, a  0259/2, a  0259/3, a  0259/4, 
a  0259/5, a  0259/6 és a  0259/10, valamint a  Mocsa, 0406/1, a  0406/17 és a  0412/4 helyrajzi számú ingatlannak 
az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  Brigetio-XIX-XXI. számú római kori 
menettáborok maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

25. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az  Abda 
(Győr-Moson-Sopron megye), 0160/11, a  0160/12, a  0161/1 és a  0166/29 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 
31943 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek az Abda (Győr-Moson-Sopron megye), 0160/11, a 0160/12, a 0161/1 és a 0166/29 helyrajzi 
számú ingatlannak az (1) bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése, 
kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

26. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az  Öttevény 
(Győr-Moson-Sopron megye), 044/3, a  044/4, a  044/5, a  044/6, a  044/7, a  044/8, a  044/9, a  045, a  047/1, a  047/2, 
a 047/3, a 047/4, a 047/5, a 047/6, a 047/7, a 047/8, a 047/9, a 047/10, a 047/11, a 047/12, a 047/13, a 048, a 049/20, 
a 049/26 és a 049/27 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 32004 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek az  Öttevény, 044/3, a  044/4, a  044/5, a  044/6, a  044/7, a  044/8, a  044/9, a  045, a  047/1, 
a 047/2, a 047/3, a 047/4, a 047/5, a 047/6, a 047/7, a 047/8, a 047/9, a 047/10, a 047/11, a 047/12, a 047/13, a 048, 
a  049/20, a  049/26 és a  049/27 helyrajzi számú ingatlannak az  (1)  bekezdéssel védetté nem nyilvánított részét 
jelölöm ki.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori út maradványainak megőrzése, 
kutathatóságának biztosítása.
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 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
a III. kategóriába sorolom.

27. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Kosd (Pest 
megye), 0111 és a 0114/7 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 10648 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

 (2) Régészeti védőövezetnek a  Kosd, 0114/7 helyrajzi számú ingatlannak az  (1)  bekezdéssel védetté nem nyilvánított 
részét, valamint a Kosd, 0111 helyrajzi számú ingatlan 3. mellékletben meghatározott részét jelölöm ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  középkori templom maradványainak 
megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

 (4) Az  örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a  fokozottan védett régészeti lelőhelyet 
az I. kategóriába sorolom.

28. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a  Szigetvár 
(Baranya megye), 3704, a 3705/2, a 3706, a 3707, a 3708/1, a 3708/2, a 3709, a 3710, a 3711/1, a 3711/2, a 3711/3, 
a  3711/4, a  3711/5, a  3712/3 és a  3712/4 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 84889 nyilvántartási számú 
régészeti lelőhelyet.

 (2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt területen a  régészeti védelem célja a  Szulejmán szultán emlékére emelt türbe és 
derviskolostor épületegyüttesének, és a  török kori település maradványainak megőrzése, kutathatóságának 
biztosítása.

 (3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába 
sorolom.

29. §  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 81/2013. (XII. 23.) BM rendelet 14.  §-ában védetté 
nyilvánított 47894 nyilvántartási számú, a  15.  §-ában védetté nyilvánított 68273 nyilvántartási számú, valamint 
a  16.  §-ában védetté nyilvánított 21996 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyek együttes megközelíthetőségét 
biztosító régészeti védőövezetnek jelölöm ki a Dunaújváros (Fejér megye), 3650, a Kisapostag (Fejér megye), 043/1, 
a 043/2 és a 061 helyrajzi számú ingatlanokat.

30. § (1) A művelődési miniszter 70594/1987. számú határozatában és az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, 
illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről szóló 15/2004. (VII. 27.) NKÖM rendelet 2.  § (1)  bekezdésében 
régészetileg védetté nyilvánított Budakalász (Pest megye), 0226/6 helyrajzi számú ingatlan utódtelkei közül 
a 4199/1, a 4199/3 és a 4199/7 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

 (2) A Budakalász (Pest megye), 4199/2, a 4199/4, a 4199/5, a 4199/6 és a 4199/8 helyrajzi számú ingatlanok régészeti 
védettsége a továbbiakban is fennáll.

31. § (1) Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről szóló 49/2015. 
(XI. 10.) MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.  § (17)  bekezdésében a „19485/3, 19487/3, 19493/4, 19564/2, 
19609/1” szövegrész helyébe a „19609/1” szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 3.  § (5)  bekezdésében a „451/1, a  451/75” szövegrész helyébe a „451/1, a  451/74, a  451/75” szöveg, 
valamint a „454/1, az  1953, az  1954, az  1955” szövegrész helyébe a „454/1, az  1915, az  1936, az  1937, az  1938/2, 
az 1953, az 1955” szöveg lép.

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelethez

A 39706 és 39707 nyilvántartási számú régészeti lelőhely védetté nyilvánított területrésze

Budapest, 6696/1, a 6696/2, a 6699, a 6700, a 6701, a 6702, a 6703/1, a 6703/2, a 6704/1, a 6704/2, a 6705, a 6707/3, 
a 6707/4, a 6707/5, a 6707/6, a 6708/1, a 6708/2, a 6708/3, a 6710, a 6711, a 6712, a 6713, a 6714, a 6715, a 6716, 
a  6717, a  6720/4, a  6721/2, a  6722, a  13145, a  13517, a  13544/1, a  13544/2, a  13545/1, a  13545/2, a  13545/3, 
a  13545/4, a  13550/14, a  13550/16, a  13550/17, a  13550/18, a  13550/19, a  13550/21, a  13550/24, a  13550/26, 
a  13550/27, a  13550/28, a  13550/29, a  13550/30, a  13550/31, a  13550/32, a  13550/33, a  13550/34, a  13550/35, 
a 13550/37, a 13550/38, a 13550/39, a 13550/40, a 13550/42, a 13565/1, a 13565/2, a 13567, a 13569/1, a 13569/2, 
a 13569/3, a 13570/3, a 13570/4, a 13572/3, a 13572/5, a 13572/7, a 13572/9, a 13577, a 13578, a 13579, a 13580, 
a 13581, a 13582, a 13583, a 13584/1, a 13584/2, a 13590, a 13591, a 13592, a 13600, a 13601, a 13602/1, a 13602/2, 
a  13606, a  13612, a  13618, a  13619, a  13620, a  13625, a  13632/2, a  13632/3, a  13643, a  13644, a  13645, a  13646, 
a  13647, a  13650, a  13651, a  13654, a  13655, a  13656/3, a  13667/2, a  13668, a  13669, a  13670, a  13671, a  13672, 
a 13673, a 13674, a 13675, a 13676, a 13677, a 13678, a 13679, a 13680, a 13681, a 13682, a 13683, a 13684, a 13685, 
a  13687, a  13689, a  13690, a  13691, a  13692, a  13693, a  13694/1, a  13694/4, a  13694/5, a  13694/6, a  13694/7, 
a  13695, a  13696, a  13700/5, a  13700/6, a  13700/7, a  13700/8, a  13700/9, a  13700/10, a  13700/11, a  13700/12, 
a 13700/13, a 13701/1, a 13701/2, a 13701/3, a 13702, a 13703/1, a 13703/2, a 13704/1, a 13704/2, a 13705, a 13706, 
a  13707, a  13708, a  13709, a  13710, a  13711, a  13712, a  13713, a  13715/1, a  13715/2, a  13715/3, a  13720/1, 
a 13720/2, a 13720/3, a 13720/4, a 13720/5, a 13721, a 13722, a 13723/1, a 13723/2, a 13723/3, a 13723/4, a 13728, 
a  13729/1, a  13729/2, a  13731/1, a  13733, a  13734/1, a  13734/2, a  13734/3, a  13736, a  13738, a  13739, a  13740, 
a 13741, a 13742, a 13743, a 13746, a 13752, a 13753, a 13754, a 13757, a 13760/2, a 13761/1, a 13761/2, a 13765, 
a 13766/1, a 13766/3, a 13766/5, a 13766/6, a 13766/7, a 13766/8, a 13766/9, a 13777/1, a 13777/2, a 13785, a 13786, 
a 13791/2, a 13793/1, a 13793/2, a 13795, a 13796/2, a 13797/1, a 13797/2, a 13800, a 13806/1, a 13806/2, a 13806/3, 
a  13806/4, a  13807, a  13808, a  13809/1, a  13809/3, a  13809/4, a  13809/9, a  13810, a  13811, a  13812, a  13816, 
a  13831/4, a  13831/5, a  13833, a  13834/1, a  13834/2, a  13834/3, a  13837, a  13841, a  13842/5, a  13852, a  13853, 
a  13854, a  13855/1, a  13855/2, a  13858, a  13859, a  13860, a  13861, a  13862, a  13865, a  13866, a  13867, a  13868, 
a  13869/2, a  13869/3, a  13870, a  13871/1, a  13871/2, a  13871/3, a  13871/4, a  13874/1, a  13874/2, a  13875/4, 
a 13875/5, a 13875/6, a 13875/7, a 13877/1, a 13877/2, a 13878, a 13881, a 13882, a 13883/1, a 13883/3, a 13883/4, 
a 13891, a 13899, a 13900, a 13901, a 13902, a 13903/1, a 13903/2, a 13903/3, a 13908, a 13909, a 13910, a 13911, 
a 13912, a 13913, a 13914, a 13916, a 13917, a 13918/2, a 13918/3, a 13918/4, a 13918/5, a 13919, a 13920, a 13921, 
a 13922, a 13923, a 13924, a 13925, a 13926/1, a 13926/2, a 13927, a 13928, a 13929/1, a 13929/2, a 13930, a 13931, 
a  13932, a  13933, a  13934/1, a  13934/2, a  13934/3, a  13935, a  13936, a  13937, a  13938, a  13939, a  13940/4, 
a 13941/2, a 13942, a 13943/1, a 13943/2, a 13945, a 13946, a 13947, a 13950, a 13951, a 13952, a 13953, a 13954, 
a 13955, a 13956, a 13957, a 13958, a 13961, a 13962, a 13963, a 13964, a 13965, a 13966, a 13967, a 13968, a 13969, 
a 13970, a 13971, a 13972, a 13973, a 13974, a 13975, a 13976, a 13977, a 13978, a 13979, a 13980, a 13981, a 13982, 
a  13983, a  13984/1, a  13984/2, a  13985, a  13988/1, a  13988/3, a  13988/4, a  13989, a  13990, a  13991, a  13993, 
a 13994, a 13995, a 13996, a 13997, a 13998, a 13999/1, a 13999/4, a 13999/5, a 13999/6, a 14000, a 14001, a 14003, 
a  14004, a  14005, a  14006, a  14007, a  14008, a  14009, a  14011, a  14012, a  14013/1, a  14013/2, a  14014, a  14016, 
a  14017, a  14018, a  14019, a  14020/1, a  14020/2, a  14020/3, a  14021/1, a  14021/2, a  14022, a  14023, a  14026, 
a  14027, a  14028, a  14029, a  14030, a  14031, a  14032, a  14033/1, a  14033/3, a  14033/4, a  14036/1, a  14036/2, 
a 14037/1, a 14037/2, a 14039/1, a 14040/1, a 14040/2, a 14040/3, a 14042, a 14044/1, a 14044/2, a 14045, a 14046, 
a  14047, a  14048, a  14049/1, a  14049/2, a  14050, a  14051, a  14052, a  14053, a  14054, a  14055, a  14056, a  14057, 
a  14058, a  14059, a  14060/1, a  14060/2, a  14061, a  14062, a  14063, a  14064, a  14065, a  14066, a  14067, a  14068, 
a 14069, a 14070, a 14071, a 14072, a 14073, a 14074, a 14075/1, a 14075/2, a 14076/1, a 14076/2, a 14077, a 14078, 
a 14079/1, a 14080, a 14081/1, a 14081/2, a 14082/1, a 14083/1, a 14083/2, a 14084/1, a 14086/1, a 14087, a 14088, 
a  14089, a  14090, a  14091, a  14092, a  14093/2, a  14094, a  14095, a  14096/1, a  14096/2, a  14097, a  14098/1, 
a 14098/2, a 14098/3, a 14100, a 14101, a 14103, a 14104, a 14105, a 14106, a 14107, a 14108, a 14111/1, a 14111/3, 
a  14111/4, a  14111/5, a  14111/6, a  14111/7, a  14116, a  14117, a  14118/1, a  14118/2, a  14119, a  14121, a  14122, 
a 14123, a 14124, a 14125, a 14126/1, a 14126/3, a 14126/4, a 14128, a 14129, a 14130, a 14131, a 14132, a 14133, 
a 14139, a 14141, a 14142, a 14145, a 14146, a 14147, a 14149, a 14151/1, a 14151/2, a 14152/1, a 14152/2, a 14153, 
a 14154, a 14155, a 14156, a 14158, a 14159/1, a 14159/2, a 14160, a 14161, a 14162, a 14164, a 14165/1, a 14165/2, 
a 14166/3, a 14166/4, a 14166/5, a 14166/6, a 14166/7, a 14167, a 14168, a 14172, a 14173/2, a 14173/3, a 14176, 
a 14177, a 14178, a 14179, a 14180/3, a 14180/4, a 14181/1, a 14182/1, a 14182/2, a 14183/1, a 14183/2, a 14184/1, 
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a 14184/2, a 14185/1, a 14185/2, a 14186, a 14187/1, a 14187/2, a 14188/1, a 14188/2, a 14190, a 14192, a 14193, 
a 14194, a 14206, a 14207, a 14208, a 14210, a 14214, a 14218, a 14219, a 14220, a 14221, a 14222, a 14223, a 14224, 
a  14225, a  14229, a  14230, a  14231, a  14232, a  14233, a  14234, a  14235, a  14236, a  14237, a  14238/1, a  14238/2, 
a  14239, a  14240, a  14241, a  14242, a  14243, a  14245, a  14247/2, a  14247/3, a  14247/4, a  14248, a  14249/1, 
a 14249/2, a 14249/3, a 14254, a 14257, a 14258, a 14259, a 14260, a 14261, a 14263, a 14265, a 14268/2, a 14270, 
a 14271, a 14272, a 14273, a 14274, a 14275, a 14276, a 14277, a 14278/1, a 14278/2, a 14278/3, a 14279, a 14280, 
a 14281, a 14282, a 14283, a 14284, a 14286, a 14287/2, a 14288, a 14289, a 14290/1, a 14290/2, a 14291, a 14292/1, 
a 14292/2, a 14293, a 14294, a 14295, a 14296, a 14297, a 14298/1, a 14298/2, a 14299, a 14300, a 14301, a 14304, 
a 14305, a 14306, a 14307, a 14308, a 14309, a 14310, a 14311, a 14312, a 14313, a 14314, a 14315, a 14316, a 14317, 
a 14319, a 14320, a 14321, a 14322, a 14323, a 14326, a 14327, a 14328, a 14329, a 14330, a 14331, a 14332, a 14333, 
a 14334, a 14335, a 14336, a 14337/1, a 14337/2, a 14338, a 14339/3, a 14340, a 14341, a 14342, a 14343, a 14344, 
a 14345, a 14346, a 14347, a 14348, a 14349, a 14350, a 14351, a 14353, a 14354, a 14355, a 14356, a 14357, a 14358, 
a  14359, a  14360, a  14361, a  14362, a  14363/1, a  14365, a  14366, a  14367, a  14368, a  14369, a  14370, a  14371/1, 
a  14371/2, a  14372, a  14373/2, a  14374, a  14375, a  14376, a  14378, a  14380, a  14381, a  14382, a  14384, a  14388, 
a 14391, a 14392, a 14393, a 14394, a 14396, a 14397, a 14398, a 14400, a 14401, a 14402, a 14403, a 14404, a 14405, 
a  14406, a  14407, a  14408, a  14409, a  14410, a  14411, a  14412, a  14413/1, a  14413/2, a  14414, a  14415, a  14416, 
a 14417, a 14418, a 14419, a 14420, a 14427, a 14428/1, a 14428/2, a 14429, a 14430/1, a 14430/2, a 14431, a 14432, 
a  14433, a  14434, a  14435/1, a  14435/2, a  14436, a  14437, a  14438, a  14439, a  14440/2, a  14440/3, a  14440/4, 
a 14440/6, a 14440/7, a 14440/8, a 14440/9, a 14440/10, a 14440/11, a 14441/1, a 14441/2, a 14442, a 14443, a 14444, 
a 14445, a 14446, a 14447/1, a 14447/2, a 14448/1, a 14448/2, a 14448/3, a 14448/4, a 14449/1, a 14449/2, a 14451, 
a 14454, a 14455/1, a 14455/2, a 14456, a 14458/1, a 14461, a 14462, a 14464/1, a 14464/2, a 14465/1, a 14465/2, 
a 14466/1, a 14466/2, a 14467, a 14468, a 14469, a 14470, a 14471, a 14472, a 14473, a 14474, a 14475, a 14476 és 
a 14477/5 helyrajzi számú ingatlan.

2. melléklet a 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelethez

A 41418 nyilvántartási számú régészeti lelőhely védetté nyilvánított területrésze

Győr (Győr-Moson-Sopron megye), 6405/3, a 6415/1, a 6415/2, a 6417, a 6418/4, a 6418/5, a 6419/2, a 6532, a 6533, 
a 6534/1, a 6534/2, a 6535, a 6536, a 6537, a 6538, a 6539, a 6540, a 6541, a 6542, a 6543, a 6544/1, a 6544/2, a 6545, 
a 6546, a 6547, a 6548, a 6549, a 6550, a 6551, a 6552, a 6553, a 6554, a 6555, a 6556, a 6557, a 6558, a 6559, a 6560, 
a 6561, a 6562, a 6563, a 6564, a 6565, a 6566, a 6567, a 6568, a 6569, a 6570, a 6571, a 6572, a 6574, a 6575, a 6576, 
a  6577, a  6579, a  6580, a  6581, a  6582/1, a  6582/2, a  6583/1, a  6583/2, a  6583/3, a  6584, a  6585, a  6586, a  6637, 
a 6638, a 6639, a 6640, a 6642, a 6643, a 6644/2, a 6644/3, a 6644/4, a 6644/5, a 6644/6, a 6644/7, a 6645/1, a 6645/2, 
a  6671/2, a  6671/3, a  6671/4, a  6672/1, a  6677, a  6678, a  6679/2, a  6682, a  6683, a  6684, a  6685, a  6686, a  6687, 
a 6688, a 6689, a 6690, a 6691, a 6692, a 6693, a 6694, a 6695, a 6696, a 6697, a 6698, a 6699, a 6700, a 6701, a 6702, 
a 6704, a 6705, a 6706, a 6707, a 6708, a 6709, a 6710, a 6711, a 6712, a 6713, a 6714, a 6715, a 6716, a 6717, a 6718, 
a 6719, a 6720, a 6721, a 6722, a 6723, a 6724, a 6725, a 6726, a 6727, a 6728, a 6729, a 6730, a 6731, a 6732, a 6733, 
a 6734, a 6735, a 6736, a 6737, a 6738, a 6739, a 6740, a 6741, a 6742, a 6743, a 6744, a 6745, a 6746, a 6747, a 6750, 
a 6751, a 6753, a 6754, a 6755, a 6756, a 6757, a 6758, a 6759, a 6760, a 6761, a 6762/2, a 6763, a 6764, a 6765, a 6766, 
a 6767, a 6768, a 6770, a 6771, a 6772, a 6773, a 6775, a 6776/1, a 6776/2, a 6777, a 6778, a 6779, a 6780, a 6781, 
a 6782, a 6784, a 6785, a 6786, a 6787, a 6788, a 6789, a 6790, a 6791, a 6792, a 6793, a 6794, a 6795, a 6796, a 6797, 
a 6798, a 6799, a 6800, a 6801, a 6803, a 6804, a 6805, a 6806, a 6807, a 6808, a 6809, a 6810, a 6811, a 6812, a 6813, 
a 6814, a 6815, a 6816, a 6817, a 6818, a 6819, a 6820, a 6822/1, a 6822/2, a 6825, a 6826, a 6827, a 6828, a 6829, 
a 6830, a 6831, a 6832, a 6833, a 6834, a 6835, a 6836, a 6837, a 6838, a 6839, a 6840, a 6841, a 6842, a 6843, a 6844, 
a 6845, a 6846, a 6847, a 6848, a 6849, a 6850, a 6851/1, a 6852, a 6853, a 6854, a 6855, a 6856/1, a 6856/2, a 6858, 
a 6859, a 6860, a 6861, a 6862, a 6863, a 6864, a 6865, a 6866, a 6867, a 6868, a 6869, a 6870, a 6872, a 6873, a 6874, 
a 6875, a 6876, a 6877/1, a 6878, a 6879, a 6880, a 6881, a 6882/1, a 6882/2, a 6883, a 6884, a 6885, a 6886, a 6887, 
a 6888, a 6889, a 6890, a 6891, a 6892, a 6893, a 6894, a 6895, a 6896, a 6897, a 6898, a 6899, a 6900, a 6901, a 6902/1, 
a 6902/2, a 6903, a 6904, a 6905, a 6907, a 6908, a 6909, a 6910, a 6911, a 6912, a 6913, a 6914/1, a 6914/2, a 6914/3, 
a  6914/4, a  6921, a  6923/1, a  6923/2, a  6927, a  6928, a  6929, a  6930, a  6931, a  6938, a  6939, a  6940/2, a  6940/3, 
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a 6940/4, a 6940/8, a 6940/9, a 6940/10, a 6940/11, a 6940/12, a 6940/13, a 6940/14, a 6941, a 6942, a 6943, a 6944, 
a 6945, a 6947, a 6948, a 6949, a 6950, a 6951, a 6952, a 6953, a 6955, a 6958, a 6959, a 6960, a 6961, a 6962, a 6963, 
a 6964, a 6965, a 6967, a 6968/2, a 7216/1, a 7216/2, a 7217, a 7218/1, a 7219, a 7220, a 7221, a 7222, a 7224, a 7225, 
a 7226, a 7227, a 7228, a 7229, a 7230, a 7231, a 7233, a 7235/2, a 7235/3, a 7235/4, a 7235/5, a 7241, a 7246, a 7247, 
a 7248, a 7249, a 7250, a 7251, a 7252, a 7253, a 7254, a 7255, a 7256, a 7257, a 7258, a 7259, a 7260, a 7261, a 7262, 
a 7263/1, a 7263/2, a 7264, a 7265, a 7279, a 7280, a 7286, a 7287, a 7288, a 7289/1, a 7289/2, a 7290, a 7291, a 7292, 
a 7293, a 7294, a 7295, a 7296, a 7297, a 7298, a 7299, a 7300, a 7301, a 7302, a 7303, a 7304, a 7305, a 7306, a 7307, 
a 7308, a 7309, a 7310, a 7311, a 7312, a 7313, a 7314, a 7315, a 7316, a 7317, a 7318/1, a 7319/1, a 7320, a 7321, 
a 7322, a 7323, a 7324, a 7325, a 7326, a 7327, a 7328, a 7329, a 7331, a 7332, a 7333, a 7334, a 7335, a 7337, a 7338, 
a 7339, a 7340, a 7341, a 7342, a 7343, a 7344, a 7345, a 7346, a 7347, a 7348, a 7351, a 7353, a 7354, a 7355, a 7356, 
a 7357, a 7358, a 7359, a 7360, a 7361, a 7362, a 7363, a 7364, a 7365, a 7366, a 7368, a 7369, a 7370, a 7371, a 7372, 
a 7373, a 7374, a 7375, a 7376, a 7377, a 7378, a 7379, a 7380, a 7381, a 7382, a 7383, a 7384, a 7385, a 7386, a 7387, 
a 7388, a 7389, a 7390, a 7391, a 7392, a 7393, a 7394, a 7395, a 7396, a 7397, a 7398, a 7400, a 7401, a 7402, a 7404, 
a 7405, a 7406, a 7407, a 7408, a 7409, a 7410, a 7411, a 7412, a 7413, a 7414, a 7415, a 7417, a 7418, a 7419, a 7420, 
a 7421, a 7422, a 7423, a 7424, a 7425, a 7426, a 7427, a 7430, a 7433, a 7434, a 7435, a 7436, a 7437, a 7439, a 7440, 
a 7441, a 7442, a 7443, a 7444, a 7445, a 7446, a 7447, a 7448, a 7450, a 7451, a 7452/1, a 7452/2, a 7453, a 7454, 
a 7455, a 7456, a 7457, a 7458, a 7459, a 7460, a 7461, a 7463, a 7464, a 7465, a 7466, a 7467, a 7468, a 7469, a 7470, 
a 7471, a 7472, a 7473, a 7474, a 7475, a 7476, a 7477, a 7478, a 7479, a 7480, a 7481, a 7482, a 7483, a 7484, a 7485, 
a 7486, a 7487 és a 7489 helyrajzi számú ingatlan.

3. melléklet a 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelethez

A Kosd, 0111 helyrajzi számú ingatlan területére eső régészeti védőövezet

A 27.  § (2)  bekezdésében említett ingatlanrész a  Kosd, 0111 helyrajzi számú ingatlannak az  alábbi EOV 
koordinátákkal meghatározott két pont közötti egyenestől nyugatra
1. Y: 662429
 X: 274910
2. Y: 662374
 X: 274733
eső, régészeti lelőhelyként nem védett része.
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Az ingatlanrészt az alábbi ábra jelöli:
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 
módosításáról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„1. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: azon büntetlen előéletű természetes személy, akit 
az  e  rendeletben meghatározottak alapján a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
névjegyzékbe vett, rendelkezik az  e  rendelet szerinti felsőfokú végzettséggel, felelősségbiztosítással és 
közbeszerzési gyakorlattal, továbbá aki a közbeszerzési eljárásban részt vevők oktatására vonatkozó feltételrendszer 
kialakítására, valamint a közbeszerzési tárgyú képzések irányítására, felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó Korm. 
rendeletben meghatározottak szerinti kötelező képzésen (a továbbiakban: közbeszerzési szakmai képzés) igazoltan 
részt vett és eredményes vizsgát tett;”

 (2) A Rendelet 1. § 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
[E rendelet alkalmazásában:]
„2. kérelmező: azon természetes személy, aki e rendelet szerint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként 
történő névjegyzékbe vételét kezdeményezi;”

2. §  A Rendelet 2. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele”

3. §  A Rendelet 2. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az  (1) és (2) bekezdésben foglalt okiratok teljeskörűsége és megfelelősége esetén a közbeszerzésekért felelős 
miniszter a  kérelmezőt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként a  Kbt. 195.  § (6)  bekezdése alapján 
névjegyzékbe veszi. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nyilvántartásba vételéről szóló határozatot 
a közbeszerzésekért felelős miniszter a Közbeszerzési Hatóságnak tájékoztatásul megküldi. A Közbeszerzési Hatóság 
a Kbt. 187. § (2) bekezdés u) pontja alapján honlapján közzéteszi a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
9. § (2) bekezdése szerinti adatait.
(5) Az (1)–(4) bekezdés alapján névjegyzékbe vett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tevékenységüket 
a névjegyzékbe vétel időpontjától számított két évig gyakorolhatják.
(6) A  névjegyzékbe vételt kizárólag olyan természetes személy kezdeményezheti, aki felsőfokú – főiskolai 
vagy egyetemi – végzettséggel és e  rendeletben meghatározott, igazolt gyakorlattal rendelkezik, valamint 
a közbeszerzési szakmai képzést igazoltan teljesítette.
(7) Ha a  kérelmező névjegyzékbe vételét nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként kéri, 
erről a kérelemben külön nyilatkoznia kell, egyúttal meg kell jelölnie munkáltatóját, valamint kérelméhez csatolnia 
kell a munkaviszonya vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonya fennállására vonatkozó munkáltatói igazolást.”

4. § (1) A Rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  névjegyzékbe vétel feltétele, hogy a  kérelmező természetes személy, vagy a  munkáltatója rendelkezzen 
olyan felelősségbiztosítási szerződéssel, amely legalább évi ötven millió forint, és káreseményenként legalább 
huszonöt millió forint összeghatárig fedezetet biztosít a kérelmező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenysége körében okozott károkra. A  felelősségbiztosításon a  kérelmező természetes személynek név 
szerint, biztosítottként kell szerepelnie. A  felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a  Közbeszerzési Döntőbizottság 
és a  bíróság által kiszabott olyan bírságokra, valamint a  támogatásból megvalósuló közbeszerzések kapcsán 
a  jogsértés miatt az  ajánlatkérőt a  támogatás vagy annak egy része elvesztésével ért kár megtérítésére, amelyért 
a szaktanácsadó felel.
(2) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó köteles a közbeszerzésekért felelős miniszternek bejelenteni, 
ha a  kötelező felelősségbiztosítására vonatkozó adataiban változás állt be, a  változást követően haladéktalanul, 
de legkésőbb a  változástól számított öt munkanapon belül. Ha a  változás következtében a  felelős akkreditált 
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közbeszerzési szaktanácsadó nem felel meg az  (1)  bekezdés szerinti feltételeknek, a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter határozatban törli a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók névjegyzékéből. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékből való törléséről 
szóló határozatot a közbeszerzésekért felelős miniszter a Közbeszerzési Hatóságnak tájékoztatásul megküldi.”

 (2) A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókra vonatkozó felelősségbiztosítás 
a nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókénti névjegyzékbe vételnek nem feltétele.”

5. §  A Rendelet 6. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha a  nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, 
ennek tényét a megszűnéstől számított öt munkanapon belül köteles a közbeszerzésekért felelős miniszter részére 
bejelenteni, és egyben kérni a névjegyzékből történő törlését vagy a bejegyzés módosítását. A közbeszerzésekért 
felelős miniszter a  bejegyzést akkor módosítja, ha a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
a  11.  §  (3)  bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizeti, és igazolja, hogy a  jelen rendelet szerinti 
felelősségbiztosítással rendelkezik. A  módosításról vagy törlésről szóló határozatot a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter a Közbeszerzési Hatóságnak tájékoztatásul megküldi.”

6. §  A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  névjegyzékbe történő bejegyzés hatálya a  névjegyzékbe vételtől számított két évig tart. A  névjegyzékbe 
történő bejegyzés megújítható. A  névjegyzékbe történt bejegyzés megújítására a  11.  § (2)  bekezdésben foglalt 
eltéréssel a névjegyzékbe vételre vonatkozó szabályok az irányadóak.”

7. §  A Rendelet 9. § (2) bekezdés d)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A névjegyzék tartalmazza a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó]
„d) névjegyzékbe vételének időpontját, valamint 2017. január 1-je előtt névjegyzékbe vett felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó esetében az előzetes regisztráció időpontját,
e) a  névjegyzékbe vétel hatálya lejártának időpontját, valamint 2017. január 1-je előtt névjegyzékbe vett felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó esetében az előzetes regisztráció lejártának időpontját, és”

8. §  A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó köteles a Kbt. 195. § (9) bekezdése szerinti körülményeiben 
bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a  változástól számított öt munkanapon belül bejelenteni 
a  közbeszerzésekért felelős miniszternek. Ha a  változás következtében a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó vonatkozásában valamely, a  Kbt. 195.  § (9)  bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn, 
a közbeszerzésekért felelős miniszter határozatban törli a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékből. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
névjegyzékből való törléséről szóló határozatot a  közbeszerzésekért felelős miniszter a  Közbeszerzési Hatóságnak 
tájékoztatásul megküldi.”

9. §  A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testülete tagjai közül megválasztja a Közbeszerzési 
Hatóság keretében működő Tanács Kbt. 182. § (2) bekezdés j) pontja szerinti tagját.”

10. § (1) A Rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, akik a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók 
előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet [a továbbiakban: 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] 
szerinti előzetes regisztrációval rendelkeztek, az e rendelet szerinti névjegyzékbe vételüket e rendeletben foglaltak 
szerint kérhetik azzal, hogy esetükben az e rendelet szerinti első névjegyzékbe vétel során a közbeszerzési gyakorlat 
igazolása nem szükséges, és a névjegyzékbe vétel iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj mértéke negyvenezer forinttal mérséklődik, a  névjegyzékbe vétel minden egyéb feltételét 
ugyanakkor teljesíteniük kell. Azok a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, akik a  46/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelet szerinti előzetes regisztrációjukat a  regisztráció lejárta miatt ismételten benyújtották, az  e  rendelet 
szerinti első névjegyzékbe vétel során mentesülnek az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól. A 46/2015. (XI. 2.) 
MvM rendelet szerint előzetesen regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók a  46/2015. (XI.  2.) 
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MvM  rendelet szerinti előzetes regisztráció során kapott lajstromszámukat megtartják az  e  rendelet szerinti 
névjegyzékbe vétel során. A  46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján előzetesen regisztrált felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadók a  folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban továbbra is eljárhatnak felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként, új megbízást azonban csak az  e  rendelet szerinti névjegyzékbe 
vételüket követően vállalhatnak.”

 (2) A Rendelet 14. §-a a következő (5)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Közbeszerzési Hatóság által vezetett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzék 
közhitelessége 2017. január 1. napjával megszűnik. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóknak 
a  Közbeszerzési Hatóság honlapján 2017. január 1-jén elérhető adatait úgy kell tekinteni, mint amelyek 
a  Kbt.  187.  §  (2)  bekezdés u)  pontja alapján tájékoztató jelleggel kerültek közzétételre, azokat a  Közbeszerzési 
Hatóság 2017. január 1-je után is folyamatosan elérhetővé teszi, és a  közbeszerzésekért felelős miniszter által 
tájékoztató jelleggel megküldött határozatok alapján folyamatosan aktualizálja.
(6) Azok a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, akik 2017. január 1-je előtt a közbeszerzésekért felelős 
miniszter által történt előzetes regisztráció alapján kerültek a  Közbeszerzési Hatóság által nyilvántartásba vételre, 
az  előzetes regisztráció tárgyában hozott határozatban foglaltak szerint, az  abban meghatározott időpontig 
jogosultak a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység folytatására.
(7) Ha a  2017. január 1-je előtt a  közbeszerzésekért felelős miniszter által előzetesen regisztrált felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról, valamint nyilvántartásba vételéről szóló határozat 
kijavítása vagy módosítása, vagy a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó előzetes regisztrációjának, 
valamint névjegyzékből történő törlése válna szükségessé, akkor az erre vonatkozó határozatot a közbeszerzésekért 
felelős miniszter hozza meg. Ebben az  esetben az  előzetes regisztráció tárgyában hozott határozat kijavításáról, 
módosításáról, vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó előzetes regisztrációjának törléséről nem kell 
dönteni, a közbeszerzésekért felelős miniszter a nyilvántartásba vételről szóló határozat kijavításáról, módosításáról, 
vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nyilvántartásból való törléséről dönt.
(8) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjára, az  előzetes regisztrációról szóló 
határozat kijavítására, vagy módosítására, valamint az előzetes regisztráció törlésére vonatkozó, 2017. január 1-jén 
már folyamatban lévő eljárásokban a  közbeszerzésekért felelős miniszter a  2017. január 1-jét követően hatályos 
szabályok szerint dönt.
(9) E  rendeletnek a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) 
MvM  rendelet módosításáról szóló 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) által 
megállapított 5. § (1) bekezdése szerinti követelményt azokban az eljárásokban kell alkalmazni, ahol a névjegyzékbe 
vétel iránti kérelmet a  Mód. rendelet hatálybalépését követően nyújtották be. A  névjegyzékben a  Mód. rendelet 
hatálybalépésekor már szereplő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók felelősségbiztosításának 
a  Mód. rendelet hatálybalépését követő egy év elteltével kell megfelelnie a  Mód. rendelet által megállapított 
5. § (1) bekezdés szerinti követelménynek.”

11. §  A Rendelet
 1. 2. § (1) bekezdésében az „az előzetes regisztráció” szövegrész helyébe az „a névjegyzékbe vétel” szöveg,
 2. 2.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében és g)  pontjában az „az előzetes regisztráció” szövegrész helyébe 

az „a névjegyzékbe vétel” szöveg,
 3. 2. § (3) bekezdésében az „az előzetes regisztráció” szövegrészek helyébe az „a névjegyzékbe vétel” szöveg,
 4. 3. § (3) bekezdésében a „három évben” szövegrész helyébe a „három éven belül” szöveg,
 5. 3. § (6) bekezdésében az „az előzetes regisztráció” szövegrész helyébe az „a névjegyzékbe vétel” szöveg,
 6. 3. § (9) bekezdésében az „az előzetes regisztráció” szövegrész helyébe az „a névjegyzékbe vétel” szöveg,
 7. 4.  § (2)  bekezdésében a „kérelmező előzetes regisztrációja” szövegrész helyébe az „a névjegyzékbe vétel” 

szöveg,
 8. 4. § (3) bekezdésében az „az előzetes regisztráció” szövegrész helyébe az „a névjegyzékbe vétel” szöveg,
 9. 6. § (3) bekezdésében az „előzetesen regisztrálta” szövegrész helyébe a „névjegyzékbe vette” szöveg,
10. 6. § (4) bekezdésében az „az előzetes regisztráció” szövegrész helyébe az „a névjegyzékbe vétel” szöveg,
11. 7. §-ában a „Kbt.-ben kijelölt szerv” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekért felelős miniszter” szöveg,
12. 11. § (1) bekezdésében az „az előzetes regisztráció” szövegrész helyébe az „a névjegyzékbe vétel” szöveg,
13. 14. § (2) bekezdésében az „az előzetes regisztrációja” szövegrész helyébe az „a névjegyzékből” szöveg
lép.
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12. §  A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelethez
„1. melléklet a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelethez

Kérelem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez

Alulírott ……………………………………………………. a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet alapján ezúton kérem a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvételemet az alábbi adatok alapján:

I. Kérelmező személyes adatai

Kérelmező neve:

Születési hely, idő:

Elérhetőségi cím:

Telefon: +36

Mobil: +36

Fax: +36

E-mail:

o Nem független felelős 
akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó

Munkáltató neve:

Munkáltató székhelye:

II. Kérelem benyújtásának oka

o Új névjegyzékbe vétel iránti kérelem
o Bejegyzés megújítása iránti kérelem

III. Közbeszerzési gyakorlat igazolásának módja

o A Rendelet 3. §-a szerint
o A Rendelet 4. §-a szerint

IV. Befizető adatai

Befizető neve:

Befizető címe:

Befizető számlaszáma:

V. Mellékletek

− felsőfokú végzettséget igazoló diploma vagy oklevél másolata
− közbeszerzési gyakorlat igazolására vonatkozó dokumentum(ok)
− felelősségbiztosítási kötvény másolata [5. § (3) bekezdés szerinti esetben nem szükséges]
− erkölcsi bizonyítvány vagy annak másolata
− nyilatkozat a Kbt. 195. § (9) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról
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− nyilatkozat a kötelező szakmai képzésen való részvételről
− a bejegyzés díjának befizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás vagy átutalási megbízás másolata
− munkáltatói igazolás [2. § (7) bekezdése szerinti esetben]
− ajánlatkérőtől vagy az  ellenőrzésre feljogosított szervtől származó nyilatkozat [3.  § (1)  bekezdése szerinti 

esetben]

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam másolatban benyújtott fenti 
dokumentumok a birtokomban megtalálható eredeti dokumentumokkal mindenben megegyeznek. Vállalom, hogy 
a Miniszterelnökség erre vonatkozó felhívása esetén az eredeti dokumentumokat bemutatom.

…………………, …….. (év) ………..… (hó) ….. (nap)

  ………………………………… 
  kérelmező aláírása”

A belügyminiszter 60/2016. (XII. 29.) BM rendelete
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 19. és 24.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés b)–d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában 
meghatározott feladatkörében eljáró a  honvédelmi miniszterrel, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.  
(VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági minisz terrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 250.  § (2)  bekezdés a), d) és g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 23.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 65. § 1., 4., 6. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 22. és 23.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva  
– a legfőbb ügyész véleményének a kikérésével –,
a 7. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 
13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
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a 8. alcím tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (1a)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában és 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 
22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 21. § 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.)  
BM rendelet módosítása

1. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 8.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Anytv.) szerinti arcképelemző tevékenységet végző szervnek az Anytv. 11. § (4) bekezdésében és 
12.  § (6)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a  technikai kapcsoló számot kell 
megadnia.”

2. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának 
szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

2. §  A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a  továbbiakban: Mfr.) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez)
„b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a  főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, 
a  beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, a  Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti 
szolgálatának, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendészeti feladatai keretében végzett közvetlen helyszíni 
beavatkozásra rendszeresített (vonuló), valamint a  büntetés-végrehajtási szervek fogvatartottak szállítására 
kialakított és ezen szállító járművek felvezetésére és kísérésére rendszeresített, továbbá a  Magyar Honvédség 
Katonai Rendészeti Központ rendészeti feladatokat ellátó járműveire,”

3. § (1) Az Mfr. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély)
„c) a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,”
(által üzemben tartott gépjárművekre adható.)

 (2) Az Mfr. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakon kívül megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez 
szükséges hatósági engedély adható a  közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát külön jogszabály alapján végző 
közlekedésbiztonsági szerv által használt gépjárművekre.”

4. §  Hatályát veszti az Mfr. 4. § (1) bekezdés j) pontja.

3. A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom 
számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, 
valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) 
IRM rendelet módosítása

5. §  A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a  nemzetközi forgalom számára 
ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a  menet 
közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 8.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
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„8.  § E  rendelet a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési 
kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. számú melléklet 1.2.1., 3.1.1., 
valamint 4.3. pontja végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

4. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

6. §  A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2011. (IX. 22.)  
BM rendelet] 64. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  harmadik országbeli állampolgár a  tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételek meglétét bizonyítja, 
úti okmányába az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a  határátkelőhelyen kívül, utólag 
is köteles bejegyezni a  határátlépés tényét, helyét és időpontját, valamint köteles ezzel egyidejűleg a  harmadik 
országbeli állampolgár részére kiállítani a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről 
(Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: Schengeni határ-ellenőrzési kódex) VIII. melléklete szerinti formanyomtatványt.”

7. §  A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a következő 105. §-sal egészül ki:
„105. § E rendelet a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 12. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít 
meg.”

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

8. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek 
módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a  továbbiakban: Szr.) 11.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot kiszabó szabálysértési hatóság, valamint a bíróság, 
továbbá a  rendbírságot kiszabó előkészítő eljárást lefolytató szerv a  határozatához mellékeli a  meghatározott 
fizetési számlára történő készpénz-átutalási megbízást (a továbbiakban: csekkszelvény). A csekkszelvény tartalmazza
a) szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság esetén
aa) a határozat egyedi azonosítására alkalmas ügyszámát,
ab) a pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot kiszabó hatóság megnevezését,
ac) a  pénzbírság, a  szabálysértési költség és a  rendbírság megfizetésére szolgáló számlaszámot, a  nemzetközi 
fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és
ad) a pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság összegét;
b) bíróság által kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság esetén
ba) az aa) és ad) pontban meghatározott adatokat,
bb) a pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot kiszabó bíróság megnevezését és
bc) a  megfizetésére szolgáló számlaszámot, a  nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a  nemzetközi banki 
azonosító (BIC) kódot;
c) az előkészítő eljárást lefolytató szerv által kiszabott rendbírság esetén az a) pont aa) alpontjában meghatározott, 
valamint az a) pont ab)–ad) alpontjában a rendbírsággal összefüggésben meghatározott adatokat.”

 (2) Az Szr. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  általános szabálysértési hatóság a  bíróság által kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság 
végrehajtására folytatott eljárás során a felhíváshoz kitöltött csekkszelvényt mellékel. A csekkszelvény tartalmazza
a) a végrehajtást foganatosító szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy számát,
b) a bírósági határozat egyedi azonosítására alkalmas ügyszámát,
c) a  pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság megfizetésére szolgáló számlaszámot, a  nemzetközi fizetési 
számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és
d) a pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság összegét.”
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 (3) Az Szr. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  bíróság és az  általános szabálysértési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások vonatkozásában 
az  (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában és b)  pont bc)  alpontjában, valamint az  (1a)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott számlaszámokat és kódot a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdésében meghatározott szerv által vezetett 
célelszámolási számla adatai alapján kell megadni.”

9. §  Az Szr. a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A.  § Ha a  20.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerinti közlekedési előéleti pontszám az  átadott helyszíni bírság 
nyomtatványon nem szerepel, arról a kiszabó szerv az elkövetőt utólag tájékoztatja.”

10. §  Az Szr. a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) Az általános szabálysértési hatóság a Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés c)–i) pontjában meghatározottak által 
kiszabott helyszíni bírság végrehajtására folytatott eljárás során a  felhívásához kitöltött csekkszelvényt mellékel. 
A csekkszelvény tartalmazza
a) a végrehajtást foganatosító szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy számát,
b) a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány sorszámát,
c) a helyszíni bírság megfizetésére szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi 
banki azonosító (BIC) kódot és
d) a helyszíni bírság összegét.
(2) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot a  Szabs. tv. 141.  § (1a)  bekezdésében 
meghatározott szerv által vezetett célelszámolási számla adatai alapján kell megadni.”

11. §  Az Szr. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  lefoglalást végrehajtó szerv elismervényt ad a  lefoglalt dologról, ha a  lefoglalás birtokban hagyás mellett 
történt. Az elismervényen fel kell tüntetni a lefoglalt dolog őrzési helyét is.”

12. §  Hatályát veszti az Szr. 11/A. § (3) bekezdése.

6. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
módosítása

13. §  A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: 
Szer.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szabálysértési elzárást – kivéve a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 139. § (1a) bekezdés első fordulata 
és (1c)  bekezdése szerinti rendőrségi fogdán történő végrehajtást – a  szabadságvesztés, az  elzárás, a  rendbírság 
helyébe lépő elzárás, az  előzetes letartóztatás és a  szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-
végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendeletben meghatározott büntetés-
végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) kell végrehajtani.”

14. § (1) A Szer. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  közérdekű munka átváltoztatása esetét kivéve a  felhíváshoz kitöltött készpénz-átutalási megbízást 
(a továbbiakban: csekkszelvény) kell mellékelni. A csekkszelvény tartalmazza
a) a  pénzbírságot kiszabó határozat vagy a  helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány egyedi azonosítására 
alkalmas ügyszámát vagy sorszámát,
b) a végrehajtást foganatosító szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy számát,
c) a megfizetésre szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító 
(BIC) kódot és
d) a pénzbírság, helyszíni bírság összegét.”

 (2) A Szer. 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  általános szabálysértési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások vonatkozásában a  (4)  bekezdés 
c)  pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot a  Szabs. tv. 141.  § (1a)  bekezdésben meghatározott szerv 
által vezetett célelszámolási számla adatai alapján kell megadni.”
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15. § (1) A Szer. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  elővezetési határozatot a  szabálysértési hatóság állítja ki, és annak négy példányát az  elkövető lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerint illetékes rendőri szervnek küldi meg, kivéve, ha az ügyész az elővezetési határozatot 
hatályon kívüli helyezi. Az elővezetési határozathoz kitöltött csekkszelvényt kell mellékelni, amely tartalmazza
a) a pénzbírságot kiszabó határozat vagy helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány egyedi azonosítására 
alkalmas ügyszámát vagy sorszámát,
b) a végrehajtást foganatosító szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy számát,
c) a megfizetésre szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító 
(BIC) kódot és
d) a pénzbírság, helyszíni bírság összegét.”

 (2) A Szer. 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  általános szabálysértési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások vonatkozásában a  (4)  bekezdés 
c)  pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot a  Szabs. tv. 141.  § (1a)  bekezdésben meghatározott szerv 
által vezetett célelszámolási számla adatai alapján kell megadni.”

7. A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló  
69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

16. §  A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.)  
BM rendelet (a továbbiakban: Ver.) 2. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  védelmi ellenőrzést végző személynek (a  továbbiakban: védelmi ellenőr) jelentkező a  védelmi ellenőri 
felkészítést, a  közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes 
intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet 
(a  továbbiakban: közös légiközlekedési EU rendelet) Melléklet 11.1.5.  pontjára figyelemmel, a  légiközlekedésről 
szóló törvényben meghatározott védelmi háttérellenőrzést követően kezdheti meg.”

17. §  A Ver. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  védelmi ellenőrök alap- és éves ismeretmegújító képzésére a  védelmi ellenőrt foglalkoztatónak tervet 
kell készítenie. A  tervnek alkalmasnak kell lennie a  közös légiközlekedési EU rendelet Melléklet 11.2.  pontjában 
megjelölt kompetenciák kifejlesztésére, és tartalmaznia kell az  ehhez szükséges tematikát óravázlatokkal és 
az óraszámok megjelölésével. Az éves ismeretmegújító képzés tervét – az RRI egyetértését követően – a tárgyévet 
megelőző év november 1-jéig jóváhagyásra meg kell küldeni a  légiközlekedési hatóságnak. Az  alapképzés tervét 
a tanfolyam megkezdését megelőzően 10 munkanappal kell az RRI egyetértését követően jóváhagyásra megküldeni 
a légiközlekedési hatóságnak. Az alapképzés és az éves ismeretmegújító képzés terve tartalmazza a védelmi ellenőrt 
foglalkoztatónál használt védelmi berendezések kezelésének kiegészítő képzését és a védelmi ellenőr munkahelyi 
képzését.”

18. §  A Ver. 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„b) a  közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések 
meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

19. §  A Ver. 1.  melléklet I.  pontjában a „Bizottság 185/2010/EU rendelete” szövegrész helyébe a „közös légiközlekedési  
EU rendelet” szöveg lép.

8. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

20. §  Hatályát veszti a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet C) rész 2. pontja.
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9. Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló  
78/2015. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

21. §  Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet 
(a továbbiakban: Arr.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi szerv és az  arcképelemző tevékenységet végző szerv az  információs önrendelkezési 
jogról és az  információszabadságról szóló törvényben, az  állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló törvényben, valamint a  minősített adat védelméről szóló törvényben foglalt 
követelmények érvényre juttatása – így különösen a  jogosulatlan hozzáférés és az  adatok jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatalának megakadályozása – érdekében intézkedni köteles.”

22. §  Az Arr.
a) 1. § 2. pontjában, 1. § 3. pontjában, 2. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 4. § a) és b) pontjában, 5. § (1), (3), 

(4) és (5)  bekezdésében, 8.  § (6)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében és 11.  § (2) és (4)  bekezdésében az   
„a központi szerv” szövegrész helyébe az „az arcképelemző tevékenységet végző szerv”,

b) 1.  § 2.  pontjában, 2.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében az „a központi szervnek” szövegrész helyébe az   
„az arcképelemző tevékenységet végző szervnek”,

c) 2. § (1) bekezdésében az „a központi szervtől” szövegrész helyébe az „az arcképelemző tevékenységet végző 
szervtől”,

d) 4.  § nyitó szövegrészében, 7.  § (1) és (3)  bekezdésében, 4. alcím címében, 8.  § (1) és (4)  bekezdésében, 
9.  § (2)  bekezdésében, 11.  § (2) és (10)  bekezdésében az  „A központi szerv” szövegrész helyébe az   
„Az arcképelemző tevékenységet végző szerv”,

e) 8. § (3) bekezdésében az „a központi szervhez” szövegrész helyébe az „az arcképelemző tevékenységet végző 
szervhez”,

f ) 8.  § (5)  bekezdésében és 11.  § (6)  bekezdésében az  „a központi szerv” szövegrészek helyébe az   
„az arcképelemző tevékenységet végző szerv”

szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 8–15. §, a 20–22. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

24. §  Ez a rendelet
a) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések 

meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet és
b) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 

2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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Az emberi erőforrások minisztere 51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelete
a járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b) és h) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) és n) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzést érintő kérdések tekintetében a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása

1. §  Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet Mellékletének Informatika 
fejezet, II. A VIZSGA LEÍRÁSA rész Középszintű vizsga cím Gyakorlati vizsga alcímet követő negyedik bekezdésében 
a „kormányhivatalok” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

2. §  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.  
(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a  tanköteles tanuló az  általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a  középfokú iskolai felvételi 
eljárásban nem vett részt, az  általános iskola igazgatója értesíti a  tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes járási hivatalt, valamint a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.”

3. §  Az R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig 
beszerzi az  illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a  település 
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. 
A  megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a  települési önkormányzatokat, az  illetékességi 
területén működő általános iskolákat, az  illetékes tankerületi központokat, valamint az  Nkt. 50.  § (10)  bekezdése 
szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.
(1a) A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti 
esetben a  nemzetiségi önkormányzat az  egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról 
február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.
(1b) A  megyeszékhely szerinti járási hivatal az  (1a)  bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével 
kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a  települési önkormányzatokat, az  illetékességi területén 
működő általános iskolákat, a  tankerületi központokat, valamint az  Nkt. 50.  § (10)  bekezdése szerinti esetben 
a  nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel 
esetén a  megyeszékhely szerinti járási hivatal a  tankerületi központtal történt egyeztetést követően jelöli ki 
a felvételi körzeteket február utolsó napjáig. Amennyiben az egyeztetés nem vezetett eredményre, úgy az érintett 
körzet vonatkozásában adott véleményekről és oktatásszervezési adatokról az  illetékes tankerületi központ 
részletes, írásbeli tájékoztatást ad február utolsó napjáig az  oktatásért felelős miniszter részére az  Nkt. 50.  § 
(8) bekezdése szerinti döntés meghozatalához.”

4. §  Az R. 80. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  fenntartó a  felhívástól számított három hónapon belül megküldi az  intézkedési tervet a  hivatalnak. 
Az  intézkedési terv a  hivatal jóváhagyásával válik érvényessé. A  hivatal szakmai ellenőrzés keretében vizsgálja 
az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 85423

5. §  Az R. 143. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év végén minden 
esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az  osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. 
Az  osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról a  vizsgát legalább tíz nappal megelőzően értesíteni kell a  vizsgát 
szervező intézmény feladatellátási helye szerint illetékes járási hivatalt.
(11) Amennyiben a  tanuló az  iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy 
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt teljesíti, a járási hivatal megbízottja megfigyelőként részt vesz, egyéb 
esetben részt vehet az osztályozó vizsgán.”

6. §  Az R.
1.  20. § (7) bekezdésében, 22. § (1) és (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
2.  65.  § (3) és (5)  bekezdésében, valamint 73.  § (1) és (4)  bekezdésében, 157.  § (1)  bekezdésében, 158.  § (1), 

(2), (4) és (8) bekezdésében, 159. § (2) bekezdésében, 160. §-ában, 169. § (7) és (8) bekezdésében, valamint 
182. §-ában a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,

3.  43. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
4.  63. § (3) bekezdésében a „kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,
5.  73. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 157. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe 

a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak”,
6.  80.  § (2) és (4)  bekezdésében az „Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal” szövegrész helyébe 

az „A hivatal”,
7.  157.  § (2)  bekezdésében, valamint 158.  § (5)–(7)  bekezdéseiben a „kormányhivatal” szövegrészek helyébe 

a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,
8.  157.  § (2)  bekezdésében a  „kormányhivatalhoz” szövegrészek helyébe a  „megyeszékhely szerinti járási 

hivatalhoz”,
9.  157.  § (3)  bekezdésében a  „kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe a  „megyeszékhely szerinti járási 

hivatalhoz”
szöveg lép.

3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

7. §  A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és 
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
1.  1. § (1) bekezdés g) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatalokra” szövegrész helyébe a „fővárosi és 

megyei kormányhivatalokra, valamint a kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalaira”,
2.  16. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak”,
3.  16.  § (1)  bekezdésében a  „kormányhivatalhoz” szövegrészek helyébe a  „megyeszékhely szerinti járási 

hivatalhoz”,
4.  16. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz”,
5.  18. § (1) és (3) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,
6.  18. § (4)–(6) bekezdéseiben a „kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,
7.  25.  § (3) és (4)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely 

szerinti járási hivatal”
szöveg lép.

4. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 
módosítása

8. §  A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
1.  16. § (3) bekezdés b) pontjában, 39. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint 10. melléklet 

II. pontjában a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,
2.  16. § (4) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak”,
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3.  23.  § (6)  bekezdésében a  „területileg illetékes kormányhivatalnál” szövegrész helyébe a  „megyeszékhely 
szerint illetékes járási hivatalnál”

szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az emberi erőforrások minisztere 52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelete
a régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (6)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E  rendelet hatálya a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Kötv.) 
meghatározott, feltárási joggal rendelkező intézményekre és jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervre, 
a  régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező 
hatóságokra, a  muzeológiai szakfelügyeletre és feladatkörrel rendelkező egyéb intézményekre, azok eljárásaira 
terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. állagvédelmi restaurálás: az  állagvédelmi tisztításban és konzerválásban részesített régészeti lelet eredeti 

történeti állapotához közelítő, restaurátori szaktevékenység keretében történő helyreállítása, amely biztosítja 
a régészeti lelet állagvédelmét és fennmaradását;

2. állagvédelmi tisztítás: a  károsító anyagok restaurátori szaktevékenység keretében, fizikai (mechanikus) és 
kémiai úton való eltávolítása a régészeti leletről;

3. konzerválás: az  állagvédelmi tisztításban részesített régészeti lelet állapotának stabilizálását, tartós 
fennmaradását és a környezet káros hatásaival szembeni védelmét biztosító restaurátori szaktevékenység.

2. Az elsődleges leletfeldolgozás

3. § (1) A régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozását a régészeti feltárást végző intézménynek úgy kell elvégeznie, hogy 
a  leletanyag alkalmas legyen a  későbbi teljes körű tudományos feldolgozásra és a  múzeum általi befogadásra, 
ennek érdekében a feltárás során előkerült régészeti leletek
a) kora, jellege, anyaga, mennyisége, valamint a  régészeti lelőhely eredeti történeti összefüggésrendszerében 

elfoglalt helye azonosítható legyen,
b) olyan állagvédelemben részesüljenek, mely biztosítja fennmaradásukat és régészeti információs értékük 

megőrzését.
 (2) Az elsődleges leletfeldolgozás munkafolyamata és dokumentációja szakmai tartalmának, adatfelvételi minőségének 

meg kell felelnie a  jogszabályi előírás alapján kidolgozott régészeti szempontrendszereknek, a  kulturális örökség 
védelméért felelős miniszter által közzétett szakmai irányelveknek, továbbá a  befogadó múzeumok szakmai 
feltételeinek, kiemelt figyelemmel a  muzeális intézményekre vonatkozó, más jogszabályban meghatározott 
nyilvántartásba vételi és állományvédelmi követelményekre.
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3. Az elsődleges leletfeldolgozás előkészítése

4. § (1) A  régészeti feltárás vezetője folyamatosan végzi vagy irányítja és ellenőrzi a  terepi bontómunka során előkerülő 
régészeti leletek begyűjtését, csomagolását és jegyzékbe vételét.

 (2) A  régészeti feltárást végző intézménynek a  régészeti feltárás során előkerült régészeti leleteknek – csomagolási 
egységenként, az előkerülés sorrendjében – bontási egységhez kötött leletazonosító számot kell adnia.

 (3) A régészeti feltárást végző intézménynek az egyes csomagolási egységekhez leletkísérő lapot kell készítenie, amely 
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti feltárási dokumentációban 
meghatározott adatokat tartalmazza.

 (4) Az  (1)–(3)  bekezdésben foglaltakat a  terepbejárás és műszeres lelőhely felderítés során előkerült régészeti 
leletek esetében a  feltárás módja szerinti eltéréssel kell alkalmazni, azzal, hogy csomagolási egységnek a  feltárási 
módszernek megfelelő leletgyűjtési egységet kell tekinteni.

4. Az elsődleges leletfeldolgozás lefolytatása és dokumentálása

5. § (1) Az elsődleges leletfeldolgozás tárgyát képező régészeti leleteket egyedi állagvédelemben, elsősorban állagvédelmi 
tisztításban és konzerválásban kell részesíteni.

 (2) Állagvédelmi restaurálásban kell részesíteni
a) az állagvédelmi szempontból súlyosan veszélyeztetett régészeti leleteket, valamint
b) az  adott feltáráson előkerült régészeti örökségi elemek értékeléséhez, a  feltárási dokumentáció és 

az  elsődleges leletfeldolgozás elkészítéséhez feltétlenül szükséges, a  kulturális örökség és tudományos 
feltárás szempontjából kiemelkedő fontosságú régészeti leleteket.

6. § (1) A régészeti leleteken elvégzett állagvédelmi beavatkozásokat restaurálási naplóban kell rögzíteni.
 (2) Ha a  régészeti feltárást végző intézmény a  befogadó múzeum, az  elvégzett állagvédelmi beavatkozásokat 

a  muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló miniszteri rendelet szerinti, a  külön nyilvántartások 
körébe tartozó restaurálási naplóban dokumentálja.

 (3) Ha a régészeti feltárást végző intézmény nem azonos a befogadó múzeummal, a 3. § (2) bekezdése szerinti régészeti 
szempontrendszereknek, szakmai irányelveknek, valamint az  e  rendeletben meghatározottaknak megfelelően 
kidolgozott restaurálási naplót vezet, amely – táblázatos formában – tartalmazza:
a) a feltárási és restaurálási azonosító adatok körében:

aa) a lelőhelyet a feltárási engedélyben szereplő megnevezéssel és a lelőhely azonosítót,
ab) a feltárás időtartamát,
ac) az ásatásvezető régész nevét és régész munkatársa nevét és
ad) az állagvédelmi munkát elvégző restaurátor nevét, valamint

b) az állagvédelemben részesített régészeti lelet vonatkozásában:
ba) a leletkísérő lapon szereplő azonosító számot,
bb) a csomagolási egység megnevezését: zacskó, doboz vagy láda,
bc) a bontási egység azonosítóját, stratigráfiai egység számát,
bd) az állagvédelemben részesített tárgy anyagát, megnevezését és korát,
be) az állagvédelemben részesített tárgy darabszám szerinti mennyiségét,
bf ) a végleges állagvédelmi tisztítás során alkalmazott eljárásokat és anyagokat,
bg) a konzerválás során alkalmazott eljárásokat és anyagokat,
bh) az állagvédelmi restaurálás során alkalmazott eljárásokat és anyagokat,
bi) az esetleges anyagvizsgálat, mintavétel tényét,
bj) a  megjegyzések rovatban az  állagvédelem szempontjából releváns egyéb tényeket, sajátos 

raktározási igényeket.
 (4) A restaurálási naplót a feltárási dokumentáció nem tartalmazza.

7. §  Ha a régészeti feltárást végző intézmény az állagvédelmi szempontból fokozottan érzékeny vagy sajátos restaurátori 
beavatkozást igénylő régészeti lelet esetében
a) nem rendelkezik a sajátos igényű állagvédelmi restaurálásához szükséges feltételekkel, vagy
b) állagvédelmi restaurálása objektív okból a múzeum általi befogadás határnapjáig nem fejezhető be,
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a régészeti leletet – az  állagvédelmi restaurálás elvégzésére kötött külön megállapodás alapján, a  szükséges 
költségek biztosítása mellett – már a  feltárás során átadhatja a  befogadó múzeumnak, amennyiben az  a  sajátos 
igényű állagvédelmi restauráláshoz szükséges feltételeket biztosítani tudja.

8. § (1) A nem restaurálható, továbbá töredékességük és hiányosságuk folytán tudományos információt, régészeti örökségi 
értéket nem hordozó, ezért tudományos feldolgozásra, múzeumi befogadásra alkalmatlan régészeti leleteket 
az  elsődleges leletfeldolgozásra való alkalmasság megállapítására irányuló leválogatási eljárás (a továbbiakban: 
leválogatási eljárás) keretében, a  restaurálási munkafolyamat lezárulását követően, el kell távolítani az  elsődleges 
leletfeldolgozásra előkészített anyagból.

 (2) A leválogatási eljárást három főből álló munkacsoport folytatja le, amelynek tagjai
a) a feltárásvezető,
b) a feltárási engedélyben megnevezett, vagy a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

kormányrendelet alapján bejelentett régész munkatárs vagy ennek hiányában a  feltárást végző intézmény 
régészeti szakfeladatot ellátó és anyagismerettel rendelkező egyéb régész, régésztechnikus foglalkoztatottja, 
valamint

c) az állagvédelmi munkát végző restaurátor.
 (3) A leválogatási eljárás eredményéről jegyzőkönyvet és – annak mellékleteként – leválogatási jegyzéket kell készíteni.
 (4) A leválogatási eljárás jegyzőkönyve tartalmazza

a) a (2)  bekezdés szerinti munkacsoport tagjainak nevét, munkakörét, beosztását, régészeti korszak szerinti 
szakterületét,

b) a leválogatási eljárás helyét és idejét, valamint
c) azt, hogy a leválogatási eljárás során az elsődleges leletfeldolgozásra alkalmatlan, és ezért eltávolított leletek 

hol, milyen módon kerültek elhelyezésre.
 (5) A  leválogatási jegyzék a  10.  § (2)  bekezdése szerinti adatokat tartalmazza azzal, hogy abban csomagolási 

egységenként, azonosíthatóan kell rögzíteni, hogy milyen jellegű, korú, anyagú és darabszámú alkalmatlan lelet 
került eltávolításra az elsődleges leletfeldolgozásra előkészített anyagból.

 (6) A 4. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben a leválogatási eljárást nem kell lefolytatni.
 (7) Próbafeltárás során előkerült leletanyag esetében a  teljes felületű régészeti feltárás befejezéséig és az  annak 

leletanyagára irányuló elsődleges leletfeldolgozás megkezdéséig a leválogatási eljárás nem folytatható le.

9. § (1) Azokról a  régészeti leletekről, amelyek az  adott régészeti feltáráson előkerült régészeti örökségi elemek 
értékelésének, a  lelőhely jellegének, kor- és kulturális meghatározásának alapját képezik, képi ábrázolást kell 
készíteni rajzzal vagy fotóval. A  képi ábrázolásokat a  leletfeldolgozási dokumentáció nem tartalmazza. Ha a  lelet 
teljes tudományos feldolgozását a  régészeti feltárást végző intézmény végzi, a  befogadó múzeumot a  képi 
ábrázolások elektronikus adathordozón átadott másolati példánya illeti meg, amely az  átadás-átvételi eljárás és 
a gyűjteményi alapleltárba vétel azonosítási feladatainak segédleti szakanyaga is.

 (2) Az  ember-, állat- és növénytani leletek, anyagminták elsődleges leletfeldolgozás keretében végzett 
meghatározásának, illetve természettudományos vizsgálatának a  leletek és anyagminták azon elemeire kell 
irányulnia, amelyek nélkülözhetetlenek a feltárási dokumentáció és az elsődleges leletfeldolgozás elkészítéséhez.

10. § (1) A  feltárásvezető a  leletkísérő lapok és a  6–8.  § szerinti tevékenységek adatait felhasználva elvégzi a  régészeti 
leletek azonosítását, továbbá a (2) bekezdés b) pontjában rögzített szakmai adattartalom szerinti meghatározását, 
rendszerezett összesítését. Ennek eredményét a leletfeldolgozási dokumentációban rögzíti.

 (2) A leletfeldolgozási dokumentáció – táblázatos formában – tartalmazza:
a) a feltárási azonosítók körében:

aa) a lelőhelyet a feltárási engedélyben szereplő megnevezéssel, valamint a lelőhely-azonosítót,
ab) a feltárás vezetőjének nevét és közreműködő régész munkatársa nevét és
ac) az ásatás időtartamát, valamint

b) a leletanyag vonatkozásában:
ba) a csomagolási egység nyilvántartási számát,
bb) a csomagolási egység megnevezését: zacskó, doboz vagy láda,
bc) az előkerülés időpontját,
bd) a feltárási felület térképlap száma vagy szelvény száma szerinti azonosítóját,
be) a bontási egység azonosítóját, stratigráfiai egység számát,
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bf ) az anyagfajtát, egyedi tárgy esetén annak megnevezését,
bg) a keletkezés korszakát,
bh) a  mennyiséget (tárgyi lelet esetében darabszámát, nemesfém tárgy esetében súlyát, egyéb lelet 

esetében jellegadó sajátosság szerint megjelölve),
bi) az állapotot (ép, töredék, helyreállított, illetve tisztított, konzervált, restaurált),
bj) a  megjegyzések rovatban az  egyéb releváns tényeket, a  sajátos raktározási igényt, a  sajátos 

restaurátori beavatkozást igénylő leletek esetében, amennyiben erre sor került, a befogadó múzeum 
részére történt állagvédelmi célú előzetes átadás tényét a szerződés azonosító számával.

11. § (1) A  feltárásvezető az  általa elkészített elsődleges leletfeldolgozás adatfelvételét köteles a  muzeális intézmények 
nyilvántartási szabályzatáról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével elvégezni.

 (2) A  régészeti feltárás és az  elsődleges leletfeldolgozás során a  feltárásvezető által alkalmazott, bontási egységhez 
kötött leletazonosító szám a régészeti leletek felületére nem vezethető fel.

 (3) A befogadó múzeum a gyűjteményi nyilvántartásba vétel keretében a régészeti feltárás során alkalmazott, bontási 
egységhez kötött leletazonosító számokat az alapleltárak megjegyzések rovatában tünteti fel.

12. § (1) Az elsődleges leletfeldolgozási dokumentációt a feltárásvezető, a feltárási bejelentésen vagy feltárási engedélyben 
meghatározott régész munkatárs, vagy ennek hiányában a feltárást végző intézmény régészeti szakfeladatot ellátó 
egyéb régész, régésztechnikus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a  régészeti leletanyag állagvédelmi 
restaurálásáért felelős restaurátor írja alá.

 (2) Az  elsődleges leletfeldolgozási dokumentáció elektronikus adathordozón történő rögzítése esetében olyan 
formátumot kell alkalmazni, amely kizárja az utólagos adatmódosítás lehetőségét.

 (3) Az  elsődleges leletfeldolgozásra és dokumentációjára egyebekben a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló kormányrendelet szerinti feltárási dokumentációra vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

 (4) Az elsődleges leletfeldolgozási dokumentációhoz mellékelni kell:
a) a leválogatási eljárás jegyzőkönyvét és a leválogatási jegyzéket, valamint
b) ha a  régészeti feltárást végző intézmény nem azonos a befogadó múzeummal, a befogadó múzeum írásos 

egyetértő nyilatkozatát az elsődleges leletfeldolgozási dokumentáció megfelelőségéről.

13. § (1) Ha a  régészeti feltárást végző intézmény nem azonos a  befogadó múzeummal, a  feltárást végző intézmény 
az  elsődleges leletfeldolgozást a  befogadó múzeum 12.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti írásos egyetértő 
nyilatkozatának hiányában nem zárhatja le.

 (2) A  12.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti írásos egyetértő nyilatkozat előkészítése érdekében a  befogadó múzeum 
a  régészeti feltárást végző intézmény által a  részére megküldött elsődleges leletfeldolgozási dokumentációt 
– a  szükséges módosítások elvégzése céljából – előzetesen véleményezi. Ehhez a  régészeti feltárást végző 
intézménynek biztosítania kell a leletanyagba való betekintés lehetőségét a befogadó múzeum részére. Az előzetes 
véleményezés határideje a leletanyagba való betekintéstől számított 10 nap.

 (3) Ha az előzetes véleményezés körében a befogadó múzeum észrevételt nem fogalmazott meg, akkor az elsődleges 
leletfeldolgozási dokumentáció megfelelőségéről szóló, a  12.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti írásos egyetértő 
nyilatkozatát megküldi a régészeti feltárást végző intézménynek.

 (4) Ha az  előzetes véleményezés körében a  befogadó múzeum módosításra irányuló észrevételt fogalmazott meg, 
akkor azt visszaküldi a  régészeti feltárást végző intézménynek, amely a  szükséges módosítások elvégzését 
követően, 10 napos véleményezési határidővel, ismételten megküldi az elsődleges leletfeldolgozási dokumentációt 
a befogadó múzeum részére.

 (5) A befogadó múzeum a megtett módosítással való egyetértése esetén a (3) bekezdésben meghatározott módon jár 
el.

 (6) Ha a (2) és (4) bekezdés szerinti előzetes véleményezés nem vezet eredményre, a régészeti feltárást végző intézmény 
és a  befogadó múzeum közötti vitában – a  régészeti feltárást végző intézmény kezdeményezésére – az  Ásatási 
Bizottság bevonásával a kulturális örökség védelméért felelős miniszter dönt.

14. § (1) Ha a  feltárás nem eredményez elsődleges leletfeldolgozásra és végleges leletbefogadásra alkalmas leletanyagot, 
ennek tényét a  feltárást végző intézmény a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott feltárási jelentésben rögzíti.
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 (2) Ha a régészeti feltárást végző intézmény és a befogadó múzeum nem azonos, a régészeti feltárást végző intézmény 
a feltárási jelentést köteles megküldeni a befogadó múzeumnak.

5. A végleges leletbefogadás

15. §  Az  elsődleges leletfeldolgozási, továbbá a  muzeális intézményekre vonatkozó állományvédelmi és nyilvántartási 
követelményeknek nem megfelelő, valamint rendezetlen régészeti leletanyagot – a 7. §-ban meghatározott esetek 
kivételével – a befogadó múzeum nem veszi át végleges gyűjteményi elhelyezésre.

16. §  Ha a régészeti feltárást végző intézmény és a befogadó múzeum azonos, végleges leletbefogadási eljárást nem kell 
lefolytatni, továbbá a 7. §-ban foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmaznia. A befogadó múzeum a régészeti leletet 
a 23. §-ban meghatározottak szerint végleges gyűjteménybe helyezi, megelőző feltárás esetén a beruházóval kötött 
szerződésben, tervásatás esetén egyéb támogatási szerződésben az  elsődleges leletfeldolgozásra előirányzott 
összeg terhére a szerződésben meghatározott feltételek szerint.

6. A végleges leletbefogadási eljárás

17. § (1) Ha a  feltáró intézmény és a  befogadó múzeum nem azonos, akkor végleges leletbefogadási eljárás lefolytatása 
szükséges, melynek megindítását a  régészeti feltárást végző intézmény kezdeményezi a  befogadó múzeumnál, 
az  elsődleges régészeti feldolgozás – a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott esetben a teljes tudományos feldolgozás – lezárását követően.

 (2) A végleges leletbefogadás költségeit a régészeti feltárást végző intézmény
a) megelőző feltárás esetén a beruházóval kötött szerződése,
b) tervásatás esetén a támogatási szerződése
terhére biztosítja a  befogadó múzeum számára, a  régészeti leletek végleges befogadásának egyszeri költségére 
alkalmazható, a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben megállapított 
legmagasabb hatósági ár alapján kiszámítva.

18. § (1) A végleges leletbefogadási eljárás során a régészeti feltárást végző intézmény kötelezettsége
a) az elsődleges leletfeldolgozásban vagy – a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

kormányrendeletben meghatározott esetben – teljes tudományos feldolgozásban részesült leletanyag 
alapleltárba vételre való előkészítése, rendezése, csomagolása, a  befogadó muzeális intézményi 
átadás-átvételre és elszállításra való előkészítése,

b) a Kötv.-ben előírt leletbefogadási szerződés megkötését előkészítő, 21.  § szerinti szemle megszervezése és 
lefolytatása, ennek keretében az  elsődleges leletfeldolgozási dokumentációban és az  a)  pontban foglaltak 
ellenőrizhetőségének biztosítása a befogadó múzeum számára,

c) a leletanyag beszállítása a befogadó múzeumba, valamint
d) közreműködés az átadás-átvételi eljárás lebonyolításában.

 (2) A befogadó muzeális intézmény kötelezettsége:
a) a múzeumi befogadás szakmai feltételeinek előzetes megállapítása,
b) közreműködés az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak előkészítésében,
c) közreműködés a  leletbefogadási szerződés megkötését előkészítő, 21.  § szerinti szemle lefolytatásában, 

ennek keretében az  elsődleges leletfeldolgozási dokumentációban vagy – a  Korm. rendeletben 
meghatározott esetben – teljes tudományos feldolgozásban, és a  múzeumi befogadás szakmai feltételei 
teljesülésének ellenőrzése,

d) a régészeti feltárást végző intézmény által beszállított leletanyag fogadása,
e) közreműködés az átadás-átvételi eljárás lebonyolításában, valamint
f ) az átvett leletanyag végleges gyűjteményi elhelyezése.

19. § (1) A  végleges leletbefogadás lefolytatása érdekében a  régészeti feltárást végző intézmény köteles az  előkerült 
leletanyag mennyiségének ismeretében az  elsődleges leletfeldolgozás vagy – a  kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott esetben – a  teljes tudományos feldolgozás 
befejezését követő 30 napon belül végleges leletbefogadási szerződést kötni a befogadó múzeummal.
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 (2) A  szerződő felek a  végleges leletbefogadási szerződés megkötésének tényéről a  leletbefogadási szerződés 
megkötését követő 15 napon belül közös írásos nyilatkozatban értesítik a  régészeti feltárások ellenőrzésére 
jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervet.

20. § (1) A végleges leletbefogadási szerződés tartalmazza:
a) a régészeti feltárást végző intézmény és a befogadó múzeum adatait,
b) a befogadás jogalapját,
c) a feltárási engedélyben szereplő helyszín megnevezését,
d) a feltárásvezető nevét,
e) a feltárás időtartamát,
f ) a befogadásra kerülő régészeti leletek mennyiségét köbméterben meghatározva,
g) a végleges leletbefogadás költségét, valamint az  abból a  raktárkapacitás bővítésére fordítandó – a  teljes 

összeg legalább 50%-át elérő – hányadát,
h) a végleges leletbefogadás szakmai feltételeit, követelményeit, és a  szerződés tárgyát képező leletanyag 

ezeknek, valamint az  előzetes régészeti feldolgozás dokumentációjában foglaltaknak való megfelelőségét, 
amelyet a szerződő felek előkészítő szemle keretében ellenőriztek,

i) a leletanyag befogadó múzeumba való beszállításának, valamint átadás-átvételének várható időpontját és 
lefolytatásának részleteit,

j) a befogadó múzeum szakmai és pénzügyi teljesítésének, valamint elszámolási kötelezettségének módját és 
határidejét a régészeti feltárást végző intézmény felé.

 (2) A leletbefogadási szerződés mellékletét képezi:
a) az elsődleges leletfeldolgozás dokumentációja,
b) teljes tudományos feldolgozásban részesült leletanyag esetében a  tudományos feldolgozás azon 

munkarésze, mely biztosítja a  befogadásra kerülő leletanyag egyedi azonosítását és szakleltárkönyvi 
nyilvántartásba vételét,

c) a restaurálási napló,
d) a leletbefogadási szerződést előkészítő szemle jegyzőkönyve.

21. § (1) A leletbefogadási szerződést előkészítő szemlén
a) a régészeti feltárást végző intézmény részéről egy nyilatkozattételre jogosult vezető, a  feltárásvezető, 

teljes tudományos feldolgozásban részesült leletanyag esetében a  feldolgozásért felelős kutató, valamint 
a régészeti leletanyag állagvédelmi restaurálásáért felelős restaurátor,

b) a befogadó múzeum részéről egy nyilatkozattételre jogosult vezető, a  végleges leletelhelyezést végző 
gyűjtemény vezetője, valamint egy restaurátor

vesz részt.
 (2) A felek közötti vita esetén a felek kérhetik a régészeti feltárások ellenőrzésére jogszabályban kijelölt örökségvédelmi 

szerv és a muzeológiai szakfelügyelet képviselőjének részvételét is.
 (3) A  szemle során ellenőrizni kell a  végleges leletbefogadásra előkészített régészeti leletanyag gyűjteményi 

alapleltárba vételre, szállításra és átadás-átvételre való alkalmasságát, különösen a leletanyag
a) mennyiségét,
b) az elsődleges leletfeldolgozási dokumentációban, valamint – teljes tudományos feldolgozásban részesült 

leletanyag esetében – a  tudományos feldolgozás 20.  § (2)  bekezdés b)  pontjában foglaltaknak való 
megfelelőségét,

c) állagvédelmi állapotát és a restaurálási naplóban foglaltaknak való megfelelőségét,
d) rendezettségét, csomagolását, szállításra való felkészítettségét.

 (4) A szemle kiterjed továbbá a régészeti leletanyagról készült képi ábrázolások, valamint – amennyiben ilyen készült – 
az  ember-, állat- és növénytani leletek, anyagminták vizsgálati anyagának másolati példányban átadás-átvételre 
kerülő anyagára is.

 (5) A  szemle eredményéről mindkét fél képviselői által aláírt és hitelesített 20.  § (2)  bekezdés d)  pont szerinti 
jegyzőkönyvet kell készíteni.

 (6) A felek közötti vita esetén a muzeológiai szakfelügyelet bevonásával a kultúráért felelős miniszter dönt.
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22. § (1) A végleges leletbefogadási szerződés megkötését követő átadás-átvételi eljárást
a) a régészeti feltárást végző intézmény részéről a  feltárásvezető, valamint a  régészeti leletanyag raktározási 

feladataiért felelős munkatársa,
b) a befogadó múzeum részéről a  végleges leletelhelyezést végző gyűjtemény vezetője, valamint 

a gyűjteménykezelői feladatokért felelős munkatársa
folytatja le.

 (2) A  leletanyag befogadó múzeumba való szállításának és átadás-átvételének megtörténtét mindkét fél képviselői 
által aláírt és hitelesített jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelynek 1-1 példányát a  régészeti feltárást végző 
intézmény a régészeti feltárások ellenőrzésére jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervnek és a kultúráért felelős 
miniszternek megküld.

 (3) A  terepbejárás és műszeres lelőhely-felderítés során gyűjtött 0,25 köbmétert meg nem haladó mennyiségű 
régészeti leletanyag esetében teljes körű leletbefogadási eljárást nem kell lefolytatni. A  leletanyag a  kulturális 
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti lelőhely-bejelentő adatlap és 
az  elsődleges leletfeldolgozás dokumentációjának csatolásával, valamint átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével 
befogadható.

 (4) A  (3)  bekezdésben foglaltaktól eltérően teljes leletbefogadási eljárást kell lefolytatni a  több terepbejárás 
vagy műszeres lelőhely-felderítés során feltárt a  régészeti feltárást végző intézmény által összevontan kezelt, 
0,25 köbmétert meghaladó mennyiségű régészeti leletanyag esetében.

7. A végleges gyűjteményi elhelyezés

23. § (1) A végleges gyűjteményi elhelyezés során a befogadó múzeum gondoskodik a régészeti leletek
a) gyarapodási naplóba vételéről,
b) gyűjteménybe illesztéséről,
c) ennek megfelelő szakleltárkönyvi vagy szekrénykataszteri nyilvántartásba vételéről,
d) hozzáférhetővé tételéről és kutathatóságának biztosításáról,
e) végleges raktári elhelyezéséről,
f ) a feltárási dokumentáció, annak részeként az  elsődleges leletfeldolgozás, továbbá a  20.  § szerinti 

leletbefogadási szerződés és mellékletei végleges adattári elhelyezéséről, nyilvántartásba vételéről és 
kutathatóságuk biztosításáról.

 (2) A végleges gyűjteményi elhelyezés szakmai feladatainak teljesítése során
a) elsődleges leletfeldolgozásban részesült leletanyag esetében a feltárásvezető,
b) teljes tudományos feldolgozásban részesült leletanyag esetében a feldolgozásért felelős kutató
folyamatos szakmai segítséget nyújt.

 (3) A  végleges gyűjteményi elhelyezésre kerülő régészeti leletek nyilvántartására a  befogadó múzeum régészeti 
gyűjteménye külön gyarapodási naplót vezet. Ha a  befogadó múzeumban több régészeti gyűjtemény működik, 
valamennyi külön gyarapodási naplót vezet.

24. § (1) A végleges gyűjteményi elhelyezést, ha a régészeti feltárást végző intézmény és a befogadó múzeum
a) azonos, az elsődleges leletfeldolgozás befejezését követő,
b) nem azonos, a leletbefogadási eljárást lezáró átadás-átvételt követő
két éven belül el kell végezni.

 (2) A végleges gyűjteményi elhelyezés megtörténtét a kultúráért felelős miniszter a muzeológiai szakfelügyelet útján 
ellenőrzi.

 (3) A végleges gyűjteményi elhelyezés határideje a befogadó múzeumnak a kultúráért felelős miniszterhez benyújtott 
kérelmére, a muzeológiai szakfelügyelet javaslata alapján egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

8. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) E  rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépését követően megkezdett régészeti feltárások során előkerült leletanyag 

elsődleges leletfeldolgozására és befogadására kell alkalmazni.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelete
egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), c), d), e), g), h), j), n), o), p), q), r) pontjában,
a 4. és a 8. alcím, valamint a 2–6., és 12–14. melléklet tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § 
(3) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 3. §, a 10. §, a 12. § 1. pontja, a 17. §, a 36. §, az 59. § tekintetében 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 16.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

1. §  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója 
a  tanuló egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni előrehaladású nevelést és oktatást engedélyez. 
Az  engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a  tanulónak 
a  tanulmányi követelményeket teljesítenie. Az  egyéni továbbhaladás – valamennyi vagy egyes tantárgyakból – 
különböző évfolyamokig, de legkésőbb – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a negyedik évfolyam végéig tarthat. 
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló esetében az egyéni előrehaladású nevelés és oktatás a fejlesztő nevelés-
oktatás teljes időtartamára engedélyezhető.”

2. §  Az R1. 20. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének 
kikérése mellett – az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.  évi CXXV.  törvény 
28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.”

3. §  Az R1. 47. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Enyhe értelmi fogyatékos tanuló készségfejlesztő iskolába akkor vehető fel, ha a szakiskola előkészítő kilencedik 
évfolyamát sikertelenül teljesítette.”

4. §  Az R1. 123. § (4) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A köznevelési intézmény jogszabály szerinti megnevezése)
„9. kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,”

5. §  Az R1. 123. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola megnevezése tartalmazza az adott nemzetiségi nyelv megjelölését.”

6. §  Az R1. 50. alcíme a következő 137/A. §-sal egészül ki:
„137/A.  § Az  egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció a  szakértői bizottság szakértői 
véleményében meghatározott fejlesztési területekre és a  fejlesztéshez szükséges szakemberre vonatkozó javaslat 
figyelembevételével a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egyéni szükségleteinek támogatására, az akadályok 
leküzdésére, új funkciók kialakítására és a környezeti feltételek optimalizálására irányuló kötelező foglalkozás.”

7. §  Az R1. a következő 50/A. alcímmel egészül ki:
„50/A. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok és az együttnevelést segítő 
pedagógusok
138/A.  § Az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az  egységes szakmai eljárás érdekében 
munkaközösséget működtet, amelynek tagjai az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési 
körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok.”
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8. §  Az R1. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„139. § (1) A nevelési-oktatási intézmény az együttnevelést segítő pedagógus közreműködésével a sajátos nevelési 
igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és évente legalább egy alkalommal rögzíti 
a fejlesztés eredményét. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról és a fejlesztés eredményéről a szülőt tájékoztatni kell.
(2) A  nevelési-oktatási intézmény a  többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú 
rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja.”

9. §  Az R1. 147. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az  intézményi látogatást követően a  (8)  bekezdés szerinti szakértői dokumentum rögzítését megelőzően 
az ellenőrzésben részt vett személy, továbbá intézményellenőrzés esetén az intézmény vezetője a nevelőtestülettel 
egyeztetve értékelőlapot tölthet ki a  szakértőkről a  hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. 
A  hivatal az  értékelőlapot a  szakértői tevékenység egységes értékelési szempontjai alapján állítja össze. A  hivatal 
a  szakértőkről készült értékelőlapok tartalmáról minden év november 30-ig összesítő kimutatást készít, melyet 
az informatikai támogató rendszerben elérhetővé tesz a szakértő számára.”

10. §  Az R1. a következő 154/A. §-sal egészül ki:
„154/A. § A köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésében – a 155. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt 
kivétellel – köznevelési szakértő vehet részt. Szakképző iskolában folytatott pedagógiai-szakmai ellenőrzést szakmai 
szakértő bevonásával kell végezni.”

11. §  Az R1. 155. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a pedagógiai-szakmai ellenőrzés nemzetiségi feladatot ellátó köznevelési intézményben folyik,
a) az ellenőrzést a nemzetiség nyelvét beszélő szakértő vezetheti, ha nincs ilyen szakértő, a vizsgálatot a nemzetiség 
nyelvét beszélő pedagógus bevonásával kell végezni,
b) a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről értesíteni kell az  országos nemzetiségi önkormányzatot, amely a  szakmai 
ellenőrzésben részt vehet olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tízéves gyakorlattal 
rendelkező delegáltjával, aki szakterületének elismert képviselője. A  hivatal megkeresi az  érintett országos 
nemzetiségi önkormányzatot azzal, hogy kíván-e saját delegálttal részt venni az ellenőrzésben.”

12. §  Az R1.
1. 15. alcím címében a  „szakközépiskola” szövegrész helyébe a  „szakközépiskola, szakiskola” szövegrész, 

az „évfolyamára” szövegrész helyébe az „évfolyamára és a készségfejlesztő iskolára”,
2. 75. § (3) bekezdés b) pontjában az „a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi hálózat” szövegrész helyébe 

az „az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat”,
3. 150. § (3) bekezdésében az „elérhetővé teszi” szövegrész helyébe a „megküldi”,
4. 74/A. alcím címében az „általános iskolában az erkölcstan” szövegrész helyébe az „általános iskolában az etika”,
5. 182/A. §

a) (5) bekezdés b) pontjában az „erkölcstan” szövegrész helyébe az „etika”,
b) (7) bekezdésében az „a tanuló számára erkölcstan” szövegrész helyébe az „a tanuló számára etika”,
c) (7) bekezdés b) pontjában az „erkölcstan” szövegrész helyébe az „etika”,

6. 182/B. §
a) (3) bekezdés b) pontjában az „erkölcstan helyett” szövegrész helyébe az „etika helyett”,
b) (3) bekezdés b) pontjában az „erkölcstan órák számára” szövegrész helyébe az „etika órák számára”,
c) (4) bekezdésében az „erkölcstan órával” szövegrész helyébe az „etika órával”,
d) (7) bekezdésében a „vonatkozóan az erkölcstan” szövegrész helyébe a „vonatkozóan az etika”,
e) (8) bekezdésében az „erkölcstan helyett” szövegrész helyébe az „etika helyett”,
f ) (10)  bekezdésében az  „„Erkölcstan/Hit- és erkölcstan”” szövegrész helyébe az  „„Etika/Hit- és 

erkölcstan””
szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti az R1.
a) 193. § (10) és (11) bekezdése,
b) 193. § (21)–(25) bekezdése.
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2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

14. §  A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és 
a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben az  foglalkoztatható, aki pedagógiai szakértő 
munkakör esetén mesterfokozatú tanári, gyógypedagógusi, konduktori, pedagógiai előadó munkakör esetén 
óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógusi, konduktori végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá 
– mindkét munkakörben – pedagógus-szakvizsgával rendelkezik.”

15. §  Az R2. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az  Országos szaktanácsadói névjegyzéken nem szerepel a  szakterületnek megfelelő kirendelhető 
szaktanácsadó, a Hivatal felkérhet olyan Pedagógus II., ennek hiányában Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógust 
is, aki legalább tizennégy év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával 
rendelkezik, továbbá elvégezte a  Hivatal által szervezett, adott szaktanácsadói területhez kapcsolódó felkészítő 
képzést.”

16. §  Hatályát veszti az R2.
a) 12. § (4) bekezdése,
b) 26. § (5) bekezdése.

3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 
módosítása

17. §  A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: 
R3.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Köznevelési Hídprogramhoz, a  felnőttoktatáshoz, továbbá a  készségfejlesztő iskolák és az  enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskolák számára készített kerettantervek esetében nem kell 
alkalmazni a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban a tantárgyi kerettantervekre vonatkozó előírásokat.”

18. §  Az R3. 11. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosítása

19. § (1) A  tanári felkészítés közös követelményeiről és az  egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R4. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R4. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R4. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R4. 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

5. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 
módosítása

20. §  A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R5.) 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában:
1. a  szakértői bizottság vezetője: az  Intézmény szakértői bizottságként eljáró tagintézményének vezetője, valamint 
a  székhelyintézmény esetében a  székhelyintézmény által ellátott szakmai feladatok végrehajtását irányító 
főigazgató-helyettes,
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2. feladatellátási kötelezettség: a  működési körzethez igazodó kötelezettség, amely alapján az  Intézmény 
székhelyintézménye, tagintézménye köteles ellátni a  működési körzetében lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező, vagy működési körzetében intézményes ellátásban részesülő gyermekeket, 
tanulókat,
3. gyógypedagógus végzettség és szakképzettség:
a) főiskolai szintű, alapfokozatú gyógypedagógus végzettség és szakképzettség:
aa) a gyógypedagógus,
ab) a gyógypedagógiai tanár és
ac) a gyógypedagógiai terapeuta
végzettség és szakképzettség,
b) egyetemi szintű, mesterfokozatú gyógypedagógus végzettség és szakképzettség:
ba) a  speciális pedagógiai szakos tanár és szakpedagógus végzettség és szakképzettség, valamint az  a)  pontban 
foglalt végzettség és szakképzettség együttes megléte,
bb) az okleveles gyógypedagógus és
bc) a gyógypedagógia-tanár
végzettség és szakképzettség,
4. Intézmény: megyénként és a  fővárosban egy, a  székhelyintézménye szerint illetékes tankerületi központ 
(a továbbiakban: tankerületi központ) által fenntartott, járásonként legalább egy tagintézményből álló pedagógiai 
szakszolgálati intézmény, amely a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 
18.  § (2)  bekezdésében foglalt valamennyi szakszolgálati feladatra kiterjedően az  állami köznevelési közszolgálati 
feladatellátás keretében a pedagógiai szakszolgálatokat ellátja,
5. járás: a járás és a fővárosi kerület,
6. járási tagintézmény: olyan, járásonként szervezett feladatellátási hely, amely a  megyében, a  fővárosban, 
valamennyi járásban, az  adott járásra kiterjedő működési körzettel – az  e  rendeletben foglalt kivételekkel – 
az  Nkt. 18.  § (2)  bekezdésében felsorolt összes pedagógiai szakszolgálati feladatot és az  e  rendeletben, valamint 
a  pedagógiai szakszolgálati intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint 
a tagintézmény szintjén irányítási, képviseleti, szakmai feladatot lát el,
7. klinikai szakvizsga:
a) a  szakpszichológus képzésről szóló 10/1981. (VIII. 6.) MM–EüM együttes rendelet és a  klinikai pszichológusok 
és a  klinikai gyermekpszichológusok szakképzéséről és továbbképzéséről szóló 14/1981. (XI. 4.) EüM rendelet 
(a továbbiakban együtt: MM és EÜM rendelet) alapján szerzett klinikai pszichológia,
b) a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia és
c) a  felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia [az a)–c)  pont alattiak a  továbbiakban együtt: klinikai és 
mentálhigiénés (felnőtt) szakpszichológus],
d) az MM és EÜM rendelet alapján szerzett klinikai gyermekpszichológia,
e) a klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia és
f ) a  gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia [a d)–f )  pont alattiak a  továbbiakban együtt: 
klinikai gyermek szakpszichológus]
szakvizsga,
8. konduktor végzettség és szakképzettség:
a) főiskolai szintű, alapfokozatú konduktor végzettség és szakképzettség:
aa) a konduktor,
ab) a konduktor-óvodapedagógus,
ac) a konduktor-tanító,
ad) a konduktor (óvodapedagógus) és
ae) a konduktor (tanító)
végzettség és szakképzettség,
b) egyetemi szintű, mesterfokozatú konduktor végzettség és szakképzettség: a speciális pedagógiai szakos tanár és 
szakpedagógus végzettség és szakképzettség és
ba) a konduktor,
bb) a konduktor-óvodapedagógus, vagy
bc) a konduktor-tanító
végzettség és szakképzettség együttes megléte,
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9. megyei, fővárosi tagintézmény: olyan feladatellátási hely, amely a  megyében, a  fővárosban egyes pedagógiai 
szakszolgálati feladatokat több járásra kiterjedő működési körzettel lát el,
10. országos tagintézmény: olyan feladatellátási hely, amely az egyes pedagógiai szakszolgálati feladatokat országos 
működési körzettel lát el,
11. óvoda- és iskola szakvizsga:
a) óvoda- és iskolapszichológia,
b) óvoda- és iskola-szakpszichológia
szakvizsga,
12. szakosított tagintézmény: olyan tagintézmény, amely legfeljebb két szakszolgálati feladatot lát el,
13. székhelyintézmény: az Intézmény szakmai irányítást és koordinálást végző, valamint megyei, fővárosi működési 
körzettel szakértői bizottsági feladatokat is ellátó feladatellátási helye, ahol az  Intézmény képviseleti jogának 
gyakorlására jogosult vezető munkahelye található,
14. tagintézmény: az Nkt. 4. § 28. pontja szerinti intézményegység.”

21. §  Az R5. 2. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya – fenntartótól függetlenül – kiterjed)
„i) az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatra (a  továbbiakban: Gyakorló 
Szakszolgálat).”

22. § (1) Az R5. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 
(a  továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a  komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és 
fejlesztés, az  ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a  gyermek fejlődésének 
elősegítése, a  család kompetenciáinak erősítése, a  gyermek és a  család társadalmi inklúziójának támogatása 
érdekében. A  korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a  komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
tanácsadás, a  kognitív, a  szociális, a  kommunikációs és a  nyelvi készségek fejlesztése, a  mozgásfejlesztés és 
a pszichológiai segítségnyújtás.”

 (2) Az R5. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot.”

23. §  Az R5. 4. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön 
vizsgálata nélkül, a  neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia 
és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció 
csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai 
vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.”

24. §  Az R5. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  korai fejlesztés és gondozás keretében a  gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a  család 
terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete
a) 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra,
b) 3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra,
c) 5–6 éves kor között legalább heti öt óra.”

25. §  Az R5. 4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Intenzív ellátás a  gyermek – a  szülő gondozásba történő aktív bevonásával megvalósított – összefüggő, 
bentlakásos korai fejlesztése és gondozása, amelynek időtartama legalább egy, legfeljebb három hét. 
A  (6)  bekezdésben meghatározott időkeret teljesítése szempontjából egy hét intenzív ellátás hat hét általános 
szabályok szerinti fejlesztésnek felel meg. A bentlakás feltételeit a gyermek és a szülő számára az  intenzív ellátást 
végző intézmény biztosítja.”

26. §  Az R5. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járási szakértői bizottság feladata
a) az  e  rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a  harmadik életévét betöltött gyermek, 
tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,
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b) a  beilleszkedési, a  tanulási, a  magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az  ehhez kapcsolódó 
felülvizsgálatok elvégzése,
c) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása,
d) a 4. § (2a) bekezdésében meghatározott szakértői vélemény elkészítése.”

27. §  Az R5. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megyei szakértői bizottság diagnosztikai feladatai:
a) az e  rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a háromévesnél fiatalabb gyermekek teljes 
körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,
b) a 7. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a gyermek, a tanuló vizsgálatának eredményei alapján 
szakértői vélemény készítése,
c) a  11.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetben a  kiegészítő vizsgálat végzése, a  sajátos nevelési igény 
megállapítása vagy kizárása, a  beilleszkedési, a  tanulási, a  magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, 
a szakértői vélemény elkészítése és kiadása,
d) a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése,
e) jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló családja részére a juttatások és 
kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása,
f ) jogszabályban meghatározott esetben javaslattétel a  súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek 
ápoló-gondozó otthoni ellátására, a  három évnél idősebb gyermekek bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok 
lakóotthoni ellátására,
g) a 4. § (2a) bekezdésében meghatározott szakértői vélemény elkészítése.”

28. §  Az R5. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § Az  országos szakértői bizottság tevékenysége körében a  12.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontjában, valamint 
(2) bekezdésében meghatározott feladatokat végzi.”

29. §  Az R5. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szakértői vizsgálat időpontját a  bizottság határozza meg, és erről, valamint a  szakértői vizsgálat helyéről 
a  szülőt értesíti. A  szakértői vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a  vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem 
megérkezését követő naptól számított tíz napon belül, a  vizsgálat időpontja előtt legalább tíz nappal meg kell 
küldeni a  szülőnek. A  szakértői vizsgálat időpontját – első vizsgálat esetében – a  vizsgálat kezdeményezésére 
irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított harminc napon belüli időpontra kell kitűzni. Amennyiben 
a  szülő a  szakértői vizsgálat időpontjában nem jelenik meg, további egy alkalommal kell számára vizsgálati 
időpontot biztosítani az elmulasztott vizsgálati időpontot követő naptól számított tizenöt napon belüli időpontra. 
Ennek elmulasztása esetén, ha a vizsgálat a szülő kérésére indult, a vizsgálati kérelmet visszavontnak kell tekinteni. 
Ha a vizsgálat a 13. § (2) bekezdés a), b) vagy d) pontja alapján indult, akkor a szakértői bizottság a 40. § (3) bekezdés 
b) pontja szerint közigazgatási hatósági eljárás megindítását köteles kezdeményezni.”

30. §  Az R5. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A korai fejlesztés és gondozás, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók részére az óvodai nevelés, 
az iskolai nevelés és oktatás, továbbá a fejlesztő nevelés és a fejlesztő nevelés-oktatás igénybevételével összefüggő 
utazási költség megtérítéséhez szükséges igazolást az Intézmény szakértői bizottságként eljáró székhelyintézménye 
vagy tagintézménye központilag kiadott nyomtatványon állítja ki. Az  igénybevételt az  ellátást nyújtó köznevelési 
intézmény vezetője vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízottja igazolja.”

31. §  Az R5. 17. § (1) bekezdés h) pont ha) és hb) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A szakértői bizottság a  szakértői véleményében tesz javaslatot a  különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló 
ellátására, az  ellátás módjára, formájára és helyére, az  ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, 
a szükséges szakemberre és annak feladataira. A szakértői véleménynek tartalmaznia kell
a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényének megfelelő)
„ha) óvodára, csoportra (a továbbiakban együtt: kijelölt óvoda),
hb) általános iskolára, középfokú iskolára, fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolára, csoportra, osztályra, tagozatra 
(a továbbiakban együtt: kijelölt iskola),”
(vonatkozó javaslatot és a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését,)
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32. §  Az R5. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  szakértői véleményt, az  e  bekezdésben foglalt kivétellel – a  vizsgálat lezárását követő huszonegy 
napon belül  – kézbesíteni kell a  szülőnek. Amennyiben a  szülő a  16.  § (3)  bekezdése alapján összeállított 
intézményjegyzékről köznevelési intézményt nem választ, a  szakértői bizottság a  vizsgálat lezárását követő 
harmincadik napon a gyermeket, tanulót ellátó intézményt saját választása alapján kijelöli és a szakértői véleményt 
a kijelöléstől számított öt munkanapon belül a szülőnek kézbesíti.
(6) A  kézbesítés történhet postai úton, személyesen vagy kézbesítő útján. A  kézbesítés napja az  a  nap, amelyen 
a szakértői véleménynek a szülő általi átvétele megtörtént, vagy amely napon a szülő az átvételt megtagadta. Ha 
postai úton kézbesített szakértői vélemény a szakértői bizottsághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a szakértői 
véleményt – az  ellenkező bizonyításig – a  postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik 
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”

33. §  Az R5. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a  tanulónak – a  szakértői vélemény kézhezvételétől számítva – 
tizenöt nap áll rendelkezésre a  szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére. Amennyiben a  szülő, 
vagy nagykorú tanuló esetén a  tanuló a  szakértői vélemény kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem 
tesz nyilatkozatot és nem indítja meg a (2) bekezdésben meghatározott eljárást, az egyetértését megadottnak kell 
tekinteni.”

34. §  Az R5. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a  tanuló nem élt a  felülvizsgálat kezdeményezésének jogával, 
a szakértői véleményt a szakértői bizottság
a) a  sajátos nevelési igény megállapítása, illetve a  korai fejlesztés és gondozás megkezdésére tett javaslat esetén 
a kijelölt köznevelési intézménynek, továbbá
b) abban az esetben, ha a gyermek
ba) az adott évben betölti a harmadik életévét vagy ennél idősebb, a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely 
szerint illetékes jegyzőnek,
bb) az  adott évben betölti a  hatodik életévét vagy ennél idősebb és nem részesül további óvodai nevelésben, 
a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak,
bc) az adott évben betölti a hatodik életévét vagy ennél idősebb és további óvodai nevelésben részesül, a lakóhely, 
ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnek és járási hivatalnak
megküldi.”

35. §  Az R5. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a  tanuló nem élt a  felülvizsgálat kezdeményezésének jogával, 
a szakértői véleményt a szakértői bizottság
a) a  sajátos nevelési igény megállapítása, illetve a  korai fejlesztés és gondozás megkezdésére tett javaslat esetén 
a kijelölt köznevelési intézménynek, továbbá
b) abban az esetben, ha a gyermek
ba) az adott évben betölti a harmadik életévét vagy ennél idősebb, a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely 
szerint illetékes jegyzőnek,
bb) az  adott évben betölti a  hatodik életévét vagy ennél idősebb és nem részesül további óvodai nevelésben, 
a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak,
bc) az adott évben betölti a hatodik életévét vagy ennél idősebb és további óvodai nevelésben részesül, a lakóhely, 
ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnek és járási hivatalnak, valamint
c) abban az esetben, ha a szakértői véleményt a tankerületi szakértői bizottság készítette el a 4. § (2a) bekezdésében 
meghatározottak szerint, a megyei szakértői bizottságnak
megküldi.”

36. §  Az R5. 20. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás a többi gyermekkel, tanulóval közös óvodai csoportban, iskolai 
osztályban azért nem szervezhető meg, mert az intézményjegyzékben nincsen megfelelő óvoda, iskola, a szakértői 
bizottság a  szakértői véleményét megküldi – óvoda vonatkozásában – a  gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek – iskola vonatkozásában –, a  tanuló lakóhelye, ennek hiányában 
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tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi igazgatónak. A jegyző, illetve a tankerületi igazgató – szakképzésben 
részt vevő vagy szakképzésbe jelentkező tanuló esetén a  tankerületi igazgató a  szakképzési centrum vezetőjének 
egyetértésével – intézkedik arról, hogy a  gyermek, tanuló kötelező felvételét ellátó nevelési-oktatási intézmény 
kijelölésre kerüljön. A  jegyző, illetve a  tankerületi igazgató tizenöt napon belül tájékoztatja az  intézkedéséről 
a szakértői bizottságot.
(2) Ha a gyermek, a tanuló gyógypedagógiai intézményben történő nevelése, oktatása azért nem szervezhető meg, 
mert az  Intézmény által vezetett jegyzékben nincsen megfelelő óvoda, iskola, a  szakértői bizottság a  szakértői 
véleményét megküldi a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi 
igazgatónak. A  tankerületi igazgató intézkedik arról, hogy a  gyermek, tanuló kötelező felvételét ellátó nevelési-
oktatási intézmény kijelölésre kerüljön. A  tankerületi igazgató tizenöt napon belül tájékoztatja az  intézkedéséről 
a szakértői bizottságot.”

37. §  Az R5. 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a  szakértői vélemény elkészítésére a  4.  § (2a)  bekezdésében meghatározottak szerint került sor, 
a  szakértői vélemény első hivatalból történő felülvizsgálatát a  12.  § (2)  bekezdés a)  pontja alapján kell elvégezni 
a végrehajtás megkezdését követő első tanév során. A szakértői véleményt az első hivatalból történő felülvizsgálat 
után addig, amíg a gyermek korai fejlesztés és gondozásban részesül, minden második tanévben hivatalból felül kell 
vizsgálni.”

38. § (1) Az R5. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott 
nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, 
diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.”

 (2) Az R5. 25. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  logopédiai ellátás keretében el kell végezni a  harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- 
és nyelvi fejlettségének szűrését. A  hároméveskori logopédiai szűrés a  nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív 
nyelv), az  ötéveskori szűrés elsősorban a  beszédartikulációra, illetve az  írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre 
irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve 
kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.
(4) A  részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a  gyermek további logopédiai 
ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.”

39. §  Az R5. 33. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az, aki nem rendelkezik szakvizsgával, – a  44.  § (2) és (3)  bekezdésében foglalt kivétellel – pedagógus 
munkakörben foglalkoztatható, feltéve, hogy a  munkáltató előírja a  szakvizsga – az  Intézménynél történő 
foglalkoztatástól, vagy ha ez  kedvezőbb, a  szakvizsgára történő jelentkezéshez meghatározott pedagógus-
munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat megszerzésétől számított – öt éven belüli megszerzésének 
kötelezettségét.”

40. §  Az R5. 34. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  tanévben a  szakalkalmazotti közösség az  Intézmény munkatervében meghatározott pedagógiai 
szakszolgálati célra hat munkanapot szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 
két napot a  teljes Intézmény, négy napot pedig a  székhelyintézmény és a  tagintézmények vonatkozásában kell 
felhasználni.”

41. §  Az R5. 13. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A.  § Az  oktatási központ az  állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, 
valamint a  Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5.  § (2)  bekezdés 16.  pontja 
alapján, a  szakszolgálati feladatellátás szakmai egységességének biztosítása érdekében, a  miniszter szakmai 
iránymutatásával főigazgatói munkaközösséget működtet. A  főigazgatói munkaközösség tagjai a  tankerületi 
központok által fenntartott Intézmények intézményvezetői, akik a munkaközösség vezetőjét tagjaik közül választják. 
A  főigazgatói munkaközösség üléseit legalább háromhavonta tartja. A  főigazgatói munkaközösség az  ügyrendjét 
maga alkotja meg.”
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42. §  Az R5. 41. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakértői vizsgálaton való részvételre kötelező döntés rendelkező részének tartalmaznia kell:)
„c) a  szülő tájékoztatását arról, hogy a  szakértői vizsgálatra utazás költségeinek megtérítésére igényt tarthat, 
továbbá a szülő tájékoztatását a szakértői vizsgálatra utazás költségei megtérítésének módjáról.”

43. §  Az R5. 17. alcíme a következő 45/B. §-sal egészül ki:
„45/B.  § Ha a  gyermek esetében a  25.  § (3)  bekezdése szerinti hároméveskori szűrésnek megfelelő szűrés 
2017.  szeptember 1. napja előtt nem történt, a  gyermek ötéveskori szűrése a  nyelvi fejlettségre (receptív és 
expresszív nyelv), a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul.”

44. §  Az R5. 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

45. §  Az R5. 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

46. §  Az R5. 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

47. §  Az R5.
 1. 2. §

a) a)  pontjában az „Nkt. 7.  § (1)  bekezdés i)  pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 7.  § (1)  bekezdés 
l) pontja”,

b) c)  pontjában az „Nkt. 7.  § (1)  bekezdés a)–e) és g)–h)  pontjában” szövegrész helyébe az „Nkt. 7.  § 
(1) bekezdés a)–g) és j)–k) pontjában”,

c) g) pontjában a „Központra” szövegrész helyébe a „tankerületi központra és az oktatási központra”,
 2. 3. § (3) bekezdésében a „tankerület” szövegrész helyébe a „járás”,
 3. 3. alcím címében a „korai fejlesztés, oktatás és gondozás” szövegrész helyébe a „korai fejlesztés és gondozás”,
 4. 4.  § (1)  bekezdésében a  „gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás” szövegrész 

helyébe a „gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás”,
 5. 5.  § (1)  bekezdésében a  „gyógypedagógiai fejlesztés, a  tanácsadás, a  társas, a  kommunikációs és nyelvi 

készségek fejlesztése” szövegrész helyébe a „gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai fejlesztés, a tanácsadás, 
a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése”,

 6. 7. §
a) (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés 

b) pontja”,
b) (1) bekezdés c) pontjában az „a mozgásszervi-, az érzékszervi- (látási-, hallási-)” szövegrész helyébe 

az „a mozgásszervi, az érzékszervi (a látási, a hallási)”,
 7. 10. §

a) (1) bekezdésében a „tankerületi tagintézményének (a továbbiakban: tankerületi szakértői bizottság)” 
szövegrész helyébe a „járási tagintézményének (a továbbiakban: járási szakértői bizottság)”, a „járási, 
a fővárosban fővárosi kerületi tankerületre” szövegrész helyébe a „járásra”,

b) (2) bekezdés b) pontjában a „tankerületre” szövegrész helyébe a „járásra”,
 8. 11. §

a) (1) bekezdésében a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”
b) (2) bekezdésében a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”,

 9. 12. § (1) bekezdés a) pontjában a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”,
10. 13.  § (1)  bekezdésében az  „A mozgásszervi fogyatékosság, az  érzékszervi fogyatékosság, valamint 

a  beszédfogyatékosság megállapítására” szövegrész helyébe az  „A mozgásszervi, valamint az  érzékszervi 
(a látási, a hallási) fogyatékosság megállapítására”,

11. 13.  § (2)  bekezdés d)  pont db)  alpontjában a  „gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat” szövegrész helyébe a  „család- és gyermekjóléti 
szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsőde, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, nevelőszülői hálózat működtetője”,

12. 16. §
a) (1) bekezdésében a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”,
b) (3) bekezdés c) pontjában a „Központ” szövegrész helyébe a „tankerületi központ”,
c) (3) bekezdés d) pontjában a „hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal”,
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d) (5) bekezdésében a „továbbá a  fejlesztő nevelés és a  fejlesztő nevelés-oktatás” szövegrész helyébe 
a „továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás”,

13. 20. § (3) bekezdésében az
a) „E rendelkezéseket alkalmazni kell az  óvoda, a  kollégium, a  korai fejlesztés és gondozás vagy 

a  fejlesztő nevelés feladataiban közreműködő intézmény változásakor is.” szövegrész helyébe 
az „E  rendelkezéseket alkalmazni kell az  óvoda, a  kollégium, a  korai fejlesztés és gondozás vagy 
a  fejlesztő nevelés, továbbá a  fejlesztő nevelés-oktatás feladataiban közreműködő intézmény 
változásakor is.”,

b) „E rendelkezéseket alkalmazni kell az  óvoda, a  kollégium, a  korai fejlesztés és gondozás vagy 
a  fejlesztő nevelés, továbbá a  fejlesztő nevelés-oktatás feladataiban közreműködő intézmény 
változásakor is.” szövegrész helyébe az „E rendelkezéseket alkalmazni kell az  óvoda, a  kollégium, 
a  korai fejlesztés és gondozás, továbbá a  fejlesztő nevelés-oktatás feladataiban közreműködő 
intézmény változásakor is.”,

14. 24. § (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés 
c) pontja”,

15. 25. § (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés 
d) pontja”,

16. 26. § (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés f ) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés 
e) pontja”,

17. 27. § (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés g) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés 
f ) pontja”,

18. 28. §
a) (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés h) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés 

g) pontja”,
b) (2) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe a „tankerületi központ”,
c) (3) bekezdésében a „Központ” szövegrészek helyébe a „tankerületi központ”,
d) (4) bekezdésében a „Központ” szövegrészek helyébe a „tankerületi központ”,

19. 29. §
a) (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés i) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés 

h) pontja”,
b) (2) bekezdés a) pontjában a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”,

20. 30. § (1) bekezdésében az „Nkt. 18. § (2) bekezdés j) pontja” szövegrész helyébe az „Nkt. 18. § (2) bekezdés 
i) pontja”,

21. 32.  § (1)  bekezdésében az  „Az Intézményben a  vezetői megbízás feltétele” szövegrész helyébe 
az „A pedagógiai szakszolgálati intézményben a vezetői megbízás feltétele”,

22. 39. § (1) bekezdés b) pontjában az „a szakértői bizottság a korai fejlesztés és gondozás, a  fejlesztő nevelés, 
az  óvodai nevelés” szövegrész helyébe az „a szakértői bizottság a  korai fejlesztés és gondozás, az  óvodai 
nevelés”,

23. 41. § (6) bekezdésében a „Szakmai Szolgáltató Intézmény” szövegrész helyébe a „Gyakorló Szakszolgálat”,
24. 43. §-ában a „Szakmai Szolgáltató Intézmény” szövegrész helyébe a „Gyakorló Szakszolgálat”,
25. 44/B. §

a) (1)  bekezdésében a „tankerületek” szövegrészek helyébe a „járások”, a  „tankerületi” szövegrészek 
helyébe a „járási”,

b) (2) bekezdésében a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”, a „tankerületben” szövegrész helyébe 
a „járásban”,

c) (3) bekezdésében
ca) a „tankerületi” szövegrész helyébe a „járási”,
cb) a „gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás” szövegrész helyébe 

a „korai fejlesztés és gondozás”,
26. 5.  mellékletében foglalt táblázat B:6 mezőjében a „Tankerületi tagintézményenként, ha a  foglalkoztatottak 

száma a tizenöt főt eléri” szövegrész helyébe a „Tagintézményenként”,
27. 7. mellékletében foglalt táblázatban a „Korai fejlesztés, gondozás, és a fejlesztő nevelés” szövegrész helyébe 

a „Korai fejlesztés és gondozás”
szöveg lép.
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48. §  Hatályát veszti az R5.
a) 4. alcíme,
b) 41. § (3) bekezdése,
c) 44. § (2) bekezdése,
d) 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora.

6. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 
módosítása

49. §  A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 
R6.)
1. 3.  melléklet „Bevezető” alcím ötödik bekezdésében a  „szakközépiskolában” szövegrész helyébe 

a „szakgimnáziumban”,
2. 4.  melléklet 2.  pont 2.3.  alpontjában a  „Kollégiumi-Szakiskolai” szövegrész helyébe 

a „Kollégiumi-Szakközépiskolai”,
3. 5. melléklet 1. pont hatodik bekezdésében a „szakközépiskolába” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumba”,
4. 6. melléklet

a) címében a „Kollégiumi-Szakiskolai” szövegrész helyébe a „Kollégiumi-Szakközépiskolai”,
b) 1.  pont első bekezdésében a  „Kollégiumi-Szakiskolai” szövegrész helyébe 

a „Kollégiumi-Szakközépiskolai”,
c) 2. pont 2.4. alpont c) pontjában a „szakiskolai” szövegrész helyébe a „szakközépiskolai”,
d) 3. pont

da) 3.2.  alpont első bekezdésében a  „szakiskolai életre” szövegrész helyébe 
a  „szakközépiskolai életre”, a  „szakiskolákkal együttműködve a  szakiskola” szövegrész 
helyébe a  „szakközépiskolákkal együttműködve a  szakközépiskola”, második 
bekezdésében a  „szakiskola” szövegrész helyébe a  „szakközépiskola”, a  harmadik 
bekezdésében a „szakiskola” szövegrész helyébe a „szakközépiskolai”,

db) 3.4.  alpont harmadik bekezdésében a  „szakiskolai tanárok” szövegrész helyébe 
a „szakközépiskolai tanárok”,

dc) 3.8.  alpont második bekezdésében a  „szakiskola 9.  évfolyamának” szövegrész 
helyébe a  „szakközépiskola 9.  évfolyamának”, a  harmadik bekezdésében a  „szakiskola 
10. évfolyamának” szövegrész helyébe a „szakközépiskola 10. évfolyamának”,

dd) 3.9.  alpontjában foglalt táblázat A  felkészítés folyamata az  AJSZKP programban való 
részvételre megjelölésű sor Célok oszlopában a  „szakiskolákkal együttműködve 
a  szakiskola 9.  évfolyamára” szövegrész helyébe a „szakközépiskolákkal együttműködve 
a  szakközépiskola 9.  évfolyamára”, A  felkészítés folyamata az  AJSZKP programban 
való részvételre megjelölésű sor Célindikátor oszlopában a  „szakiskola 9.  évfolyamra” 
szövegrész helyébe a  „szakközépiskola 9.  évfolyamra”, Pályaorientáció megjelölésű 
sor Célindikátor oszlopában a  „szakiskola 9.  évfolyamának” szövegrész helyébe 
a „szakközépiskola 9. évfolyamának”

 szöveg lép.

50. §  Hatályát veszti az R6. 8. §-a.

7. A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet módosítása

51. §  A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül
aa) az általános iskolákra,
ab) a gimnáziumokra,
ac) a szakgimnáziumokra,
ad) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)–ad) pont alattiak együtt: középiskola],
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ae) a szakiskolákra [a továbbiakban az ac)–ae) pont alattiak együtt: szakképző iskola],
af ) a készségfejlesztő iskolákra [a továbbiakban az ab)–af ) pont alattiak együtt: középfokú iskola],
ag) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)–ag) pont alattiak együtt: iskola],
ah) a  gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá 
a  fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézményekre,
ai) a kollégiumokra,
aj) a  többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a  továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási 
intézmény],
b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,
d) az oktatási központra és a tankerületi központokra,
e) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra,
f ) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,
g) a pedagógusokra,
h) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre, valamint
i) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.”

52. § (1) Az R7. 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R7. 3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

8. A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, 
valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) 
EMMI rendelet módosítása

53. §  A felsőoktatási szakképzések, az  alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a  tanári 
felkészítés közös követelményeiről és az  egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. 
(I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. §-a a következő 
(7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  7.  melléklet azon alap- és mesterképzési szakokat határozza meg, amelyeken csak a  képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott specializáció indítható.
(8) A 8. melléklet azon alap- és mesterképzési, valamint osztatlan szakokat határozza meg, amelyeken specializáció 
nem indítható.”

54. §  Az R8. 3. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) A  7.  melléklet szerinti szak, felsőoktatási szakképzés kivételével a  képzési és kimeneti követelményekben 
meghatározott, országosan egységes specializáción kívül az adott szakon, felsőoktatási szakképzésen az intézmény 
egyedi kérelme alapján további specializációt indíthat.
(1b) Ha a  képzési és kimeneti követelmények nem tartalmaznak specializációra vonatkozó rendelkezéseket, akkor 
– a 8. melléklet szerinti szak, felsőoktatási szakképzés kivételével – a specializáció intézményi hatáskörben indítható.”

55. §  Az R8. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  2016/2017. tanévben, illetve e  rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és oklevél kiadásával 
le nem zárt, felsőoktatási szakképzésben, alap-, illetve mesterképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel 
meghatározott idegennyelvi követelmény – feltéve, hogy az  a  (volt) hallgató számára kedvezőbb – e  rendelet 
alapján is teljesíthető.”

56. §  Az R8. 6. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

57. § (1) Az R8. a 13. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
 (1) Az R8. a 14. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
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9. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1. napján lép hatályba.
 (2) A 7. §, a 12. § 2. pontja és az 51. § 2017. január 2. napján lép hatályba.
 (3) A 26. § és a 35. § 2017. március 1. napján lép hatályba.
 (4) Az 59. § 2017. augusztus 31. napján lép hatályba.
 (5) A  24.  §, a  38.  § (2)  bekezdése, a  43.  §, a  47.  § 3. és 4.  pontja, 6.  pont a)  alpontja, 12.  pont d)  alpontja, 13.  pont 

b)  alpontja, 14–17.  pontja, 18.  pont a)  alpontja, 19.  pont a)  alpontja, 20.  pontja, 22.  pontja és 27.  pontja, továbbá 
a 48. § a), b) és d) pontja 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

59. §  Hatályát veszti a  kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok 
módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1–14. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez*

* A rendelet 1–14. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként az MK_16_220_53EMMI_1_14_melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet 
ezen részei jelen Magyar Közlöny 85444-től 86077-ig oldalait képezik.
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A földművelésügyi miniszter 88/2016. (XII. 29.) FM rendelete
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésével összefüggő egyes agrár tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2–5. alcím, a  7–10. alcím, a  19. alcím, a  21–23. alcím, a  27. alcím, a  36. alcím, a  38–40. alcím, a  42. alcím, a  44–45. alcím, az   
50. alcím, az  52. alcím, az  57. alcím, a  67–74. alcím, a  75. alcím, a  77–78. alcím, a  83. alcím, a  86–87. alcím, a  97–98. alcím,  
100. alcím, a 102. alcím, 104. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a  géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34.  § (11)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 12–13. alcím, a  15–16. alcím, a  20. alcím, a  25–26. alcím, a  28–31. alcím, a  33. alcím, a  41. alcím, a  43. alcím, a  46. alcím, 
a  48–49. alcím, az  53–55. alcím, az  56. alcím, az  58–61. alcím, a  63. alcím, a  66. alcím, a  80–82. alcím, a  84–85. alcím, a  89–90. 
alcím, a  93–94. alcím, a  96. alcím, a  99. alcím, a  103. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés b) és d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 17. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 34. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. alcím tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 37. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdése a)  pontjának 9.  alpontjában, 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 47. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés f ) pontjában 
és a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 51. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 62. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 64. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a)–d), j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 65. alcím tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés j), k) és 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 76. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 79. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 88. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 91. alcím tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (1)  bekezdés d) és 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 92. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 95. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában és (5)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 101. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
20. pontjában, valamint 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. és 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2–5. alcím, a 7–10. alcím, a 12–16. alcím, a 19–23. alcím, a 25–34. alcím, a 36. alcím, a 38–50. alcím, az 52–55. alcím, az 56–61. 
alcím, a 63. alcím, a 66–74. alcím, a 75. alcím, a 77–78. alcím, a 80–90. alcím, a 92–104. alcím tekintetében a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosítása

1. §  A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 
99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 13.  § (3)  bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész 
helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

2. A juh- és kecskehús magántárolási támogatásáról szóló 34/2004. (III. 24.) FVM rendelet módosítása

2. §  A juh- és kecskehús magántárolási támogatásáról szóló 34/2004. (III. 24.) FVM rendelet
a) 1. §-ában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe a „Magyar 

Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3. §-ában, 4. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
c) 4. § (2) és (4) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
d) 4. § (3) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak”
szöveg lép.

3. A sertéshús piaci szabályozásáról szóló 59/2004. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

3. §  A sertéshús piaci szabályozásáról szóló 59/2004. (IV. 25.) FVM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 2. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe 

az „a Kincstár”,
c) 3.  §-ában, 4.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (2)  bekezdésében az  „Az MVH” szövegrész helyébe  

az „A Kincstár”,
d) 4. § (2) és (3) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

4. A marha- és borjúhús piaci szabályozásáról szóló 60/2004. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

4. §  A marha- és borjúhús piaci szabályozásáról szóló 60/2004. (IV. 25.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
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b) 3. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe 
az „a Kincstár”,

c) 4. §-ában, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 5. § (2) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

5. A tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet módosítása

5. §  A tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 8. § (2) bekezdésében, 10. §-ában, 10/A. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 10. §-ában az „az MVH-val” szövegrész helyébe az „a Kincstárral”,
d) 10/A. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

6. A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet módosítása

6. §  A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 5.  § (2)  bekezdés t)  pontjában 
a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárral” szöveg lép.

7. A mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet módosítása

7. §  A mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4/A. § (3) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
c) 5. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
d) 5. § (2)–(5) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

8. Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 
módosítása

8. §  Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatala (a továbbiakban: MVH)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár),
b) 2.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (2) és (3)  bekezdésében, 10.  § (1) és (2)  bekezdésében az „az MVH” szövegrész 

helyébe az „a Kincstár”,
c) 5. § (2) bekezdésében, 9. §-ában az „az MVH-nak” szövegrész helyett az „a Kincstárnak”,
d) 6. § (3) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrészek helyébe az „a Kincstárhoz”
szöveg lép.

9. Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének 
feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet módosítása

9. §  Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló  
30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3. § (3) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.
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10. A dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultságról szóló 51/2006. (VII. 5.)  
FVM rendelet módosítása

10. §  A dohánytermesztéshez kötött nemzeti támogatási jogosultságról szóló 51/2006. (VII. 5.) FVM rendelet
a) 3.  § (4)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) Központi 

Hivatalával” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3. § (6) bekezdésében az „az MVH Központi Hivatalát” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
c) 6. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 6. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

11. A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással 
termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet 
módosítása

11. §  A géntechnológiával módosított, a  hagyományos, valamint az  ökológiai gazdálkodással termesztett növények 
egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet 2.  § (2)  bekezdésében 
a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

12. A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi 
kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása

12. §  A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról 
szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 3. § (6) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
d) 4. § (3) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

13. A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről 
szóló 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosítása

13. §  A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló  
66/2007.  (VII. 26.) FVM rendelet
a) 1.  § k)  pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv”,
b) 8. § (4) és (5) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szerv”,
c) 8.  § (4)  bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv”,
d) 8. § (6) és (7) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár”
szöveg lép.

14. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

14. §  A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 2.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (1), (3) és (5)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (3)  bekezdésében és 

8. §-ában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 2.  § (1)  bekezdésében az  „az átvevő lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltségre” 

szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,



86082 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 

d) 2. § (2) bekezdésében és 6. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
e) 4. § (1) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
f ) 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

15. A „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) 
FVM rendelet módosítása

15. §  A „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet
a) 7.  § (3)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 8. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 9. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

16. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.)  
FVM rendelet módosítása

16. §  Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet
a) 4.  § (4)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 5.  § (4)  bekezdésében, 6.  § (2) és (3)  bekezdésében, 7.  § (1) és (2)  bekezdésében, 8.  § (3)  bekezdésében  

az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 6. § (4) és (5) bekezdésben az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
d) 8. § (2) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

17. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

17. §  A tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
a) 10.  § (1)  bekezdésben a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 12. § b) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

18. A 2007. évi tavaszi fagykár következtében kialakult árbevételkiesés kompenzálására az egyes 
kereskedelmi vállalkozások által igénybe vehető kedvezményes hitelről szóló 125/2007. (X. 25.)  
FVM rendelet módosítása

18. §  A 2007. évi tavaszi fagykár következtében kialakult árbevételkiesés kompenzálására az  egyes kereskedelmi 
vállalkozások által igénybe vehető kedvezményes hitelről szóló 125/2007. (X. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
125/2007. (X. 25.) FVM rendelet]
a) 6. § (2) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 7. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
c) 7. § (1)–(3) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 7. § (4) és (5) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

19. §  Hatályát veszti a 125/2007. (X. 25.) FVM rendelet 3. számú melléklete.
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19. A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről 
szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosítása

20. §  A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló  
129/2007.  (X. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet]
a) 1.  § b)  pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 1.  § d)  pontjában, 2.  § (8)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 

8. §-ában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 2. § (7) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
d) 5. § (2) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
e) 7. § (1) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak”
szöveg lép.

21. §  Hatályát veszti a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 8/A. és 8/B. §-a.

20. A 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási 
lehetőségéről szóló 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelet módosítása

22. §  A 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási lehetőségéről szóló 
135/2007. (XI. 14.) FVM rendelet
a) 7.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 8. § (4)–(7) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 8. § (4) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

21. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) 
FVM rendelet módosítása

23. §  A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
a) 1/A.  § (1)  bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár)”, a „nyomtatványon nyújthatja be” szövegrész 
helyébe a  „nyomtatványon nyújthatja be a  jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei 
kormányhivatalhoz”,

b) 1/A. § (3) bekezdés b) pontjában, 2. § (7) és (9) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 1/A. § (4) bekezdésében, 2. § (4), (6), (8) és (9) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 2. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár” szöveg, a „nyújtható be” szövegrész 

helyébe a „nyújtható be a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz”
szöveg lép.

22. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) 
FVM rendelet módosítása

24. §  A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
a) 1/A.  § (1)  bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár)”, a „nyomtatványon nyújthatja be” szövegrész 
helyébe a  „nyomtatványon nyújthatja be a  jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei 
kormányhivatalhoz”,

b) 1/A. § (3) bekezdésében, 2. § (10) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 1/A. § (5) bekezdésében, 2. § (8) és (9) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 2. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”, a „nyújthat be” szövegrész helyébe 

a „nyújthat be a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz”
szöveg lép.
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23. A piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, 
illetve felvásárlóként történő elismeréséről szóló 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

25. §  A piaci szereplőknek az  1973/2004/EK rendelet 37.  cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve 
felvásárlóként történő elismeréséről szóló 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
a) 2.  § g)  pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 2. § h) pontjában, 4. § (1) bekezdés d) és e) pontjában, 4. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. § (7) bekezdésében 

és 7. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 3.  § (3)  bekezdésében és 4.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „Az MVH” szövegrész helyébe  

az „A Kincstár”,
d) 4. § (1) bekezdés d) és f ) pontjában az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár”,
e) 4. § (1) bekezdés g) pontjában, h) pont hb) alpontjában és (5) bekezdés a) pontjában az „az MVH-t” szövegrész 

helyébe az „a Kincstárt”,
f ) 5. § (8) bekezdésében az „az MVH Központi Hivatalához” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
g) 7.  § (1)  bekezdésében az  „az MVH minden év december 15-ig az  MVH honlapján” szövegrész helyébe  

az „a Kincstár minden év december 15-ig a honlapján”
szöveg lép.

24. A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet módosítása

26. §  A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet
a) 4.  § (7)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 5. § a) és h) pontjában az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak”,
c) 6. § (5) és (7) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

25. A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról 
szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet módosítása

27. §  A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló  
27/2008. (III. 12.) FVM rendelet
a) 15.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 15. § (1) és (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

26. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

28. §  A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 
41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet
a) 4. § (3) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 7.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Kincstár”,
c) 7.  § (3)  bekezdésében az „az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához” 

szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
d) 7. § (4) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
e) 8.  § (1) és (3)  bekezdésében, 2. számú melléklet 2.  pont 2.1.4.  alpontjában az „az MVH” szövegrész helyébe 

az „a Kincstár”,
f ) 1. számú melléklet II. rész 2.  pont a)  alpontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár” 
szöveg lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 86085

27. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, 
valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) 
FVM rendelet módosítása

29. §  Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre 
való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 5.  § (7)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv”,
b) 7. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
c) 7. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

28. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) 
FVM rendelet módosítása

30. §  Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szolgáltató a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített, a  Kincstár honlapján 
közzétett, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmet a Kincstárhoz havonta egy alkalommal, 
a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig nyújthatja be.”

31. §  Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet
a) 7. § (2) bekezdés a) pontjában az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
b) 7.  § (6) és (7)  bekezdésében, valamint 8.  § (3)–(5)  bekezdésében az  „az MVH” szövegrész helyébe  

az „a Kincstár”,
c) 9. § (2) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

29. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 
64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

32. §  A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.)  
FVM rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) Piaci Támogatások 

és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához” szövegrész helyébe a  „Magyar Államkincstárhoz 
(a továbbiakban: Kincstár)”,

b) 5. § (4) és (6) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
c) 5. § (5) és (7) bekezdésében, valamint 6. §-ában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
d) 7. § (1) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
e) Mellékletében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi 

Intézkedések Igazgatósága” szövegrész helyébe a  „Magyar Államkincstár”, az  „MVH ügyfél-azonosítója” 
szövegrész helyébe az „Ügyfél-azonosító”

szöveg lép.

30. Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.)  
FVM rendelet módosítása

33. §  Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet
a) 7.  § (4)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 7. § (5) bekezdésében, valamint 10. § (7) és (8) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
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c) 8.  § (1)–(4)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1) és (3)  bekezdésében, valamint 11.  § (1) és 
(2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,

d) 2. számú melléklet 3. pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar 
Államkincstár”

szöveg lép.

31. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott 
kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló  
114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosítása

34. §  A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és 
lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet
a) 13.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 14. § (3) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

32. A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.)  
FVM rendelet módosítása

35. §  A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv”,
b) 3. § (3) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv”,
c) 3.  § (3)  bekezdésében a  „termelő lakóhelye, székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez” 

szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez”,
d) 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében az  „az MVH” szövegrész helyébe az  „a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szerv”
szöveg lép.

33. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének 
szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

36. §  A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló  
59/2009. (V. 8.) FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdés j) pont ja) alpontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4. § (3) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
c) 4.  § (3) és (4)  bekezdésében, 5.  § (5) és (6)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdés g)  pontjában, 6.  §  

(5) és (7) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
d) 6. § (6) bekezdésében az „Az MVH” szövegrészek helyébe az „A Kincstár”,
e) 7/A. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
f ) 7/A. § (3) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

34. A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint 
a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 
módosítása

37. §  A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a  jogkövetkezmények 
alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet
a) 3. §-ában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe a „Magyar 

Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
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b) 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 6. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

35. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának 
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

38. §  A szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá 
a  borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

39. §  127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a) 26.  § (1)  bekezdésében az  „az MVH” szövegrész helyébe az  „a Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: 

Kincstár)”,
b) 27. §-ában, 40. § (1) bekezdés c) pontjában, 41. § (2) bekezdés b) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe 

az „a Kincstár”,
c) 41. § (7) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

36. A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet módosítása

40. §  A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 1.  § (1), (5) és (6)  bekezdésében, 2.  § (2)  bekezdésében, 3.  § (3) és (4)  bekezdésében, 4.  § (4) és 

(5) bekezdésében, 5. § (2), (2b), (5) bekezdésében, 6. § (2), (4), (5) és (9) bekezdésében és 6/B. §-ában, valamint 
1. számú melléklet b) és c) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

c) 1. § (4) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében és 6/A. § (3) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe 
az „a Kincstárhoz”,

d) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (3) bekezdésében, 3. § (6) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § 
(1), (3), (4) és (7) bekezdésében, 5/A. § (1) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében és 6/A. § (9) bekezdésében 
az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,

e) 2.  § (3)  bekezdésében az  „MVH ellenőr” szövegrészek helyébe az  „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szerv ellenőrének”, az  „az MVH képviselőjének” szövegrész helyébe az  „a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési szerv képviselőjének”,

f ) 2.  § (3)  bekezdésében, 2.  § (5)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (2a)  bekezdésében, 6.  § 
(8) bekezdésében és 6/A. § (8) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,

g) 2.  § (5)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében és 5. számú melléklet I. rész c)  pontjában az „az MVH-val” 
szövegrész helyébe az „a Kincstárral”,

h) 3. § (6) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
i) 3.  § (6)  bekezdésében és 1. számú melléklet c)  pontjában az  „az MVH-nak” szövegrész helyébe az   

„a Kincstárnak”,
j) 5. § (5) bekezdésében és 6. § (10) bekezdésében az „Az MVH” szövegrészek helyébe az „A Kincstár”,
k) 6.  § (1)  bekezdésében az  „az MVH az  internetes honlapján, a  Központi Hivatalában, valamint 

a kirendeltségein” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az internetes 
honlapján”,

l) 6. § (2) bekezdésében az „az MVH Központi Hivatalához” szövegrészek helyébe az „a Kincstárhoz”,
m) 6.  § (6)  bekezdésében az  „MVH ellenőr vagy az  MVH megbízottja jelenlétben” szövegrész helyébe az   

„a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőre vagy megbízottja jelenlétében”, az „az MVH 
tárolás helye szerint illetékes kirendeltségével” szövegrész helyébe az „a tárolás helye szerint illetékes megyei 
kormányhivatallal”,
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n) 6/A.  § (4)  bekezdésében és 5. számú melléklet I. rész e)  pontjában az  „az MVH-nál” szövegrész helyébe  
az „a Kincstárnál”,

o) 1. számú melléklet b)  pontjában az  „MVH ellenőre” szövegrész helyébe az  „a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőre”

szöveg lép.

37. Juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 
182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása

41. §  A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.)  
FVM rendelet
a) 14.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a  továbbiakban: MVH)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 22. § (3) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 23. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár, illetve a megyei kormányhivatal”,
d) 23. § (3) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

38. A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) 
FVM rendelet módosítása

42. §  A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet
a) 1.  § 6.  pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
c) 4. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrészek helyébe az „A Kincstár”,
d) 4. § (4) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
e) 4. § (7) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
f ) 5. § (1) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrészek helyébe az „a Kincstárnak”,
g) 5. § (2) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
h) 14. § (1) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak”
szöveg lép.

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

43. §  A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet
a) 6.  § (2a)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 7. § (4) bekezdésében, 9. § (6) és (8) bekezdésében, 9/A. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe 

az „a Kincstár”,
c) 8. § (1) bekezdésében, 9. § (7) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 8.  § (2)  bekezdésében, 9.  § (1) és (5)  bekezdésében, 9/A.  § (2)  bekezdésében az „az MVH” szövegrészek 

helyébe az „a Kincstár”,
e) 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 9. § (8) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe 

az „a Kincstárhoz”,
f ) 9.  § (6a)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „az MVH” szövegrész helyébe az  „a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szerv”,
g) 9. § (6a) bekezdés záró szövegrészében az „az MVH a döntését visszavonja” szövegrész helyébe az „a Kincstár 

a döntést visszavonja”
szöveg lép.
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40. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

44. §  A zöldség, gyümölcs és a  dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 
finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló  
29/2010. (III. 30.) FVM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szerve (a  továbbiakban: MVH) 

szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv”,
b) 3. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv”,
c) 3.  § (6)  bekezdésében, 9.  § (4)  bekezdésében az  „az MVH-nak” szövegrész helyébe az  „a Magyar 

Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár)”,
d) 3. § (7) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében, 16/A. §-ában az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
e) 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 6.  § (1a)  bekezdés nyitó szövegrészében, 6.  § (3)  bekezdésében, 9.  § (3), 

(3a) és (7)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdésében, 16.  § (8)  bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe  
az „a Kincstár”,

f ) 6. § (4) bekezdésében és 16. § (3) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
g) 15. § (2) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”
szöveg lép.

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

45. §  Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.)  
VM rendelet
a) 4. § (1) bekezdés d) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 

Kincstár)”,
b) 5.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Kincstár”,
c) 5.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 6.  § (2)  bekezdésében és 7.  § (1d)  bekezdésében az  „Az MVH” 

szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 6. § (2) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
e) 7.  § (1)  bekezdésében az „az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához” 

szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
f ) 7.  § (1d) és (2)  bekezdésében, valamint (3)  bekezdés záró szövegrészében az „az MVH” szövegrész helyébe 

az „a Kincstár”,
g) 7. § (1d) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
h) 7. § (2) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz”,
i) 7. § (4) bekezdésében az „az MVH Magyar Államkincstárnál vezetett” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
j) 7. § (5) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

42. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések 
beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 
módosítása

46. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a  borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez  
a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet
a) 2.  § (3)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4.  § (3)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 14/A.  § (1)  bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe 

az „A Kincstár”,
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c) 8. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 
szerv”,

d) 11. (1) és (4) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
e) 12. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
f ) 14. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv”,
g) 14/A. § (2) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

43. A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről 
szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet módosítása

47. §  A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló  
133/2011. (XII. 22.) VM rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3. § (5) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
c) 3.  § (5)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdés b)  pont bf )–bi)  alpontjában, 7.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (2) és 

(3) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
d) 5. § (3) bekezdésében az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár”,
e) 7. § (2) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

44. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program 
Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez 
kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

48. §  A húsmarha és a  juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, (2)  bekezdésében, (12)  bekezdésében, 4.  § (3)  bekezdésében, 6.  §-ában, 

8.  § (2)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (5)  bekezdésében az  „az MVH” szövegrész helyébe  
az „a Kincstár”,

c) 4. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
d) 8. § (5) bekezdésében, 15. §-ában az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
e) 13. § (2) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”
szöveg lép.

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

49. §  Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2012. (V. 25.) 
VM rendelet] 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kérelmező a  2.  melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét a  Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon minden év január 
1-jétől január 31. napjáig nyújthatja be. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.”

50. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv”,
b) 3. § (6) és (7) bekezdésében, 4. § (8) bekezdésében, 7. § (6) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (5) és 

(6) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 17. § (1) és (3) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében az „Az MVH” 
szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
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c) 4.  § (4) és (8)  bekezdésében, 5.  § (1) és (2)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában, 6.  § 
(3)  bekezdésében, 7.  § (4)  bekezdésében 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 15.  § 
(1)  bekezdésében, 17.  § (2)  bekezdésében, 18.  § (6) és (7)  bekezdéseiben, 19.  § (1)–(4)  bekezdéseiben és 
a 2. melléklet 4. pont 4.3., 4.4. és 4.6. alpontjaiban az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

d) 4. § (8) és (9) bekezdésében az „– az MVH által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően – az MVH 
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,

e) 4.  § (9)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 18.  § (1) és (3), bekezdésében,  
az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,

f ) 4.  § (10)  bekezdésében és 7.  § (1)  bekezdésében az  „az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi 
Intézkedések Igazgatóságához” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,

g) 7. § (5) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrészek helyébe az „A Kincstár”,
h) 8.  § a) és b)  pontjában és 9.  § (1)  bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szerv”,
i) 11.  § (5)  bekezdésében, 14.  § (3)  bekezdésében, 4.  melléklet 9.  pont 6.  alpontjában és a  10.  pontjában, 

9. melléklet 3. pontjában az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
j) 14.  § (1)  bekezdésében az  „az MVH-hoz postai úton” szövegrész helyébe az  „a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szerv által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően”,
k) 17. § (2) bekezdésében az „az MVH-nál” szövegrész helyébe az „a Kincstárnál”,
l) 18. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv”,
m) 18. § (6) bekezdésben az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „A Kincstárnak”
szöveg lép.

46. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról 
szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

51. §  A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló  
66/2012. (VII. 10.) VM rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4.  § (5)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében az  „az MVH” szövegrész helyébe  

az „a Kincstár”,
c) 5. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
d) 6. § (1)–(3) bekezdésében, az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
e) 7. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
f ) 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási szerv”,
g) 11. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv”,
h) 11.  § (3) és (5)  bekezdésében az  „Az MVH” szövegrész helyébe az  „A mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási szerv”
szöveg lép.

47. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással 
történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosítása

52. §  A szőlőfeldolgozás és a  borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő 
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet
a) 7.  § (3)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 8. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában, (2) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, (4) bekezdés b) pontjában, 

(6)  bekezdésében, 19.  § (3)  bekezdésében, 20.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 21.  § a)–e)  pontjaiban 
az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
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c) 9.  § (7)  bekezdésében, 13.  § (3) és (4)  bekezdéseiben, 19.  § (1)  bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész 
helyébe az „a Kincstárt”,

d) 11. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdés f ) pontjában az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak”,
e) 16. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
f ) 17.  § (1), (4), (5), és (7)  bekezdésében, 18.  § (1) és (2)  bekezdéseiben az  „Az MVH” szövegrész helyébe  

az „A Kincstár”
szöveg lép.

48. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló  
95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

53. §  Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (a  továbbiakban: MVH)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 5.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 7.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 8.  § (3)  bekezdés nyitó 

szövegrészében, valamint a 9. §-ban az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 7. § (3) bekezdésében és 8. § (5) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 10. § (2) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

49. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. 
(XI. 23.) VM rendelet módosítása

54. §  Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.)  
VM rendelet
a) 1. § 4. pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 1. § 10. pontjában, 4. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontjában, f )–g) pontjában, h) pont hb) alpontjában, 4. § 

(3) és (6)  bekezdésében, 5.  § (1) és (3)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 1.  melléklet 5.  pont 5.2., 5.4., 
5.5. alpontjában és 5.6.2. alpontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

c) 4.  § (1)  bekezdés h)  pont ha)  alpontjában, 4.  § (2)  bekezdés a)–b)  pontjában, 7.  § (1)  bekezdésében és 
(1a)  bekezdése záró szövegrészében és (1b)  bekezdése záró szövegrészében, valamint 1.  melléklet 5.  pont 
5.6.1. alpontjában az „az MVH-tól” szövegrész helyébe az „a Kincstártól”,

d) 4. § (2) bekezdés a)-b) pontjában az „az MVH-nál” szövegrész helyébe az „a Kincstárnál”,
e) 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (4)  bekezdésében és 7.  § (2)  bekezdésében az „Az MVH” 

szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
f ) 6. § (2) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
g) 7. § (2) bekezdésében az  „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
h) 1. melléklet 2. pontjában az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár”
szöveg lép.

50. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől 
igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása

55. §  A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a  2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás 
feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet] 6.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter által jóvá nem hagyott borvidéki tervek alapján támogatás nem igényelhető.”

56. §  A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4. § (3) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
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c) 4.  § (5)  bekezdésében, 6.  § (4)  bekezdésében, 11.  § (2)–(4)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdés nyitó 
szövegrészében és (2) bekezdése nyitó szövegrészében, 17. § nyitó szövegrészében és 18. § (1) bekezdésében 
az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,

d) 7.  § (4)  bekezdésében, 8.  § (5)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (6)  bekezdése nyitó 
szövegrészében, 16.  § (1), (3) és (7)  bekezdésében, 19.  § (2)–(4)  bekezdésében, 21.  § (3)  bekezdésében az   
„az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

e) 21. § (3) bekezdésében az „MVH ügyfél-azonosítóját” szövegrészek helyébe az „ügyfél-azonosítóját”,
f ) 4.  mellékletében, 7.  mellékletében és 8.  mellékletében az  „MVH ügyfél-azonosító” szövegrész helyébe 

az „ügyfél-azonosító”,
g) 7. mellékletében és 8. mellékletében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

57. §  Hatályát veszti a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 20/A §-a.

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

58. §  A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
a) 7.  § (4)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) által” 

szövegrész helyébe a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási 
törvény) szerint”,

b) 7. § (5) bekezdésében az „az MVH által” szövegrész helyébe az „az Eljárási törvény szerint”,
c) 9. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
d) 11.  § (5)  bekezdésében, 14.  § (7)  bekezdésében, 19.  § (3)  bekezdésében, 21.  § (3) és (6)  bekezdésében, 

21/A.  § (5), (6) és (10)  bekezdésében, 25.  § (3)  bekezdésében és 5.  melléklet 1.2.  pont 1.2.7.  alpontja 
1.2.7.1. alpontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

e) 11. § (5) bekezdésében az „az MVH-val” szövegrész helyébe az „a Kincstárral”,
f ) 15. § (9) bekezdésében és 25. § (7) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak”,
g) 19.  § (3)  bekezdésében, 21.  § (3)  bekezdésében és 21/A.  § (12)  bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész 

helyébe az „a Kincstárhoz”,
h) 19. § (4) bekezdésében, 21/A. § (9) és (11) bekezdésében és 24. § (8) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész 

helyébe az „A Kincstár”,
i) 21/A.  § (11)  bekezdésében az  „az MVH” szövegrész helyébe az  „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási szerv”,
j) 21/A. § (12) bekezdésében, 25. § (1)–(2) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
k) 5.  melléklet 1.2.  pont 1.2.6.  alpontja 1.2.6.2.  alpontjában az „A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

(MVH)” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

52. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

59. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
56/2013. (VI. 29.) VM rendelet
a) 3.  § (5)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár )”,
b) 8.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és (9)  bekezdés nyitó szövegrészében, 10.  § (6)  bekezdés nyitó 

szövegrészében, 12.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében és 13.  §-ában az „az MVH” szövegrész helyébe  
az „a Kincstár”,

c) 8.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (7)  bekezdésében és 12.  § (7)  bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe 
az „A Kincstár”,

d) 14. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.
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53. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló 
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 
módosítása

60. §  A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a  törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági 
csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.)  
VM rendelet]
a) 6. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 6.  § (2)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében és 10.  § (1)  bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe  

az „a Kincstár”,
c) 8. §-ában az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 9. § (2) bekezdésében az „Az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „A Kincstárhoz”
szöveg lép.

61. §  Hatályát veszti a 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése.

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

62. §  A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdés e)  pont ea)  alpontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a  továbbiakban: 

MVH)” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 5. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontjában az „MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 5.  § (1)  bekezdés e)  pont ed)  alpontjában és 6.  § (1)  bekezdésében az „az MVH-tól” szövegrész helyébe  

az „a Kincstártól”,
d) 5.  § (4)  bekezdésében, 6.  § (1)–(3)  bekezdésében, valamint 7.  § (1) és (2)  bekezdésében az  „az MVH” 

szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
e) 6. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
f ) 6. § (2) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz”
szöveg lép.

55. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető 
csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

63. §  Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű  
(de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet
a) 1.  § 9.  pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 4.  § (1) és (3)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 6.  § (2) és 

(5) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 4. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
d) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (4) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
e) 6. § (2) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz”,
f ) 7. § (1) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

56. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

64. §  A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló  
4/2014. (I. 27.) VM rendelet
a) 2.  § (5)  bekezdésében az „A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe az „A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
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b) 3. § (2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 3. § (2) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
d) 3. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
e) 4. § (1) és (3) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

57. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet módosítása

65. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
7/2014. (II. 6.) VM rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár )”,
b) 8.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és (9)  bekezdés nyitó szövegrészében, 10.  § (6)  bekezdés nyitó 

szövegrészében és 12. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 8.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (7)  bekezdésében és 12.  § (6)  bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe 

az „A Kincstár”,
d) 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

58. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 
37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

66. §  A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.)  
VM rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 5. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
c) 6. § (1) és (3) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
d) 6. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

59. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

67. §  A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló  
54/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a) 4/A.  § (1)  bekezdésében az  „a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a  továbbiakban: MVH)” 

szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez”,
b) 5. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
c) 5. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
d) 6. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
e) 6. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

60. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló  
11/2014. (IX. 18.) FM rendelet módosítása

68. §  A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) által 

rendszeresített és az  MVH honlapján” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 
szerv által rendszeresített és honlapján”,

b) 5.  § (1)  bekezdésében az  „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az  „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szervhez”

szöveg lép.
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61. Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe 
vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 15/2014. (X. 9.) FM rendelet módosítása

69. §  Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély 
összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
15/2014. (X. 9.) FM rendelet
a) 1.  § 4.  pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4. § (1) és (3) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében és 7. § záró szövegrészében az „az MVH” szövegrész 

helyébe az „a Kincstár”,
c) 4. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
d) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (5) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
e) 6. § (2) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz”,
f ) 8. § (1) bekezdésben az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

62. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 
módosítása

70. §  A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 2.  § (2), (4) és (5)  bekezdésében, 2.  § (6)  bekezdés c)  pontjában, 3.  § (1)  bekezdés a)  pont ak)  alpontjában, 

3.  § (1)  bekezdés i)  pontjában, 7.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és 7.  § (4) és 
(5) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

c) 2. § (3) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz”,
d) 2. § (3) bekezdésében az „az MVH-nál” szövegrész helyébe az „a Kincstárnál”,
e) 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjában és 7. § (3) bekezdés b) pontjában az „az MVH” szövegrészek helyébe 

az „a Kincstár”,
f ) 6. § (2) bekezdésében az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár”,
g) 7. § (2) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
h) 10. § (3) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
i) 11. § (2) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

63. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 
módosítása

71. §  Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 5. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
c) 5. § (2) és (5) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

64. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

72. §  A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz” szövegrész helyébe a  „Magyar 

Államkincstárhoz”,
b) 13. § (6) bekezdés a)–b) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár”,
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c) 2.  melléklete V. rész 15.1.  pontjában a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Magyar Államkincstár”,

d) 4. melléklete 2. pont 2.9. és 2.10. alpontjában az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Magyar Államkincstár”
szöveg lép.

65. Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és 
távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet módosítása

73. §  Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a  földügyi és távérzékelési 
levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet [a továbbiakban: 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet] 3. számú melléklete 
az 2. melléklet szerint módosul.

66. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 
43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosítása

74. §  A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.)  
FM rendelet [a továbbiakban: 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet]
a) 7.  § (2)  bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 7. § (2) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
c) 8. § (1) és (3) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 8. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

75. §  Hatályát veszti a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 68. § (2) bekezdése.

67. A borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának 
támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

76. §  A borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 
4/2015. (II. 19.) FM rendelet
a) 4.  § (3)  bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4. § (3) bekezdésében, 6. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § (1) és (5) bekezdésében, 8. § (2) és (6) bekezdésében 

és 9. § (3) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 6. § (1) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
d) 6. § (2) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak”,
e) 6. § (6) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe 

az „a Kincstárhoz”,
f ) 6. § (6) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrészek helyébe az „a Kincstárt”,
g) 6. § (7) bekezdésében az „az MVH-val” szövegrész helyébe az „a Kincstárral”,
h) 8. § (1) és (3) bekezdésében és 5. melléklete címében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
i) 8. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrészek helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

68. 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 módosítása

77. §  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) 2.  § (6)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
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b) 2. § (6) bekezdésében, 6. §-ában, 8.  § (1) bekezdés b)  pont ba) és bb)  alpontjában, 9. § c) pontjában, 11.  § 
(3) és (6)  bekezdésében, 13.  § (8)  bekezdésében, 15.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 17.  § (3)  bekezdésében, 
21.  § (2)  bekezdésében, 22.  § (3)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdésében, 29.  § (1)  bekezdésében és 30.  § 
(3) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

c) 11. § (7) bekezdésében és 26. § (2) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
d) 11.  § (7) és (8)  bekezdésében, valamint 13.  § (6)  bekezdésében az  „az MVH” szövegrészek helyébe  

az „a Kincstár”,
e) 17. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
f ) 29. § (2) bekezdés a) pontjában az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak”
szöveg lép.

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

78. §  A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4. § (6) bekezdésében és 5. § (7) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
c) 5. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
d) 5. § (8) és (9) bekezdésében, valamint 10/A. §-ában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
e) 5. § (10) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv”,
f ) 10/A. §-ában az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

70. A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó 
szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

79. §  A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 
8/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 5. § (1) és (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
c) 5. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 5. § (3) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

71. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

80. §  A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 2.  § (3)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4. § (1) és (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
c) 7. § (1) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés a) pontjában és 19. § (5) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész 

helyébe az „a Kincstárhoz”,
d) 7.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (4)  bekezdésében, 9.  § (5a)  bekezdésében, 10.  § (8)  bekezdésében, 11.  § 

(10)  bekezdésében, 13.  § (1a)  bekezdésében, 14.  § (5b) és (6)  bekezdésében, 16.  § (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében és (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés c) pontjában és 20. § (1) bekezdés d) pontjában és 
(3) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

e) 9.  § (5)  bekezdésében és (7)  bekezdése a)  pontjában, valamint 10.  § (5)  bekezdésében az „az MVH-nak” 
szövegrész helyébe az „a Kincstárnak”,

f ) 19. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
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g) 9.  mellékletében foglalt táblázat 1. sor 3. mezőjében az  „MVH ügyfél-azonosító” szövegrész helyébe 
az „ügyfél-azonosító”

szöveg lép.

72. 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 módosítása

81. §  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) 3.  § (4)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3.  § (4)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (2)  bekezdésében, 10.  §-ában, 

11.  § (3) és (4)  bekezdésében, 12.  § (1), (3), (12) és (15)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében, és 22.  § 
(2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

c) 3. § (5) bekezdésében és 16. § (8) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak”,
d) 6.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 8.  § (8)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében és 12.  § 

(7) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
e) 11. § (2) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
f ) 15. § (2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében és 20. § (3) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe 

az „a Kincstár”
szöveg lép.

73. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

82. §  A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 2.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4. § (3) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”
szöveg lép.

74. A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet módosítása

83. §  A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 2. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
c) 3. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

75. Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet módosítása

84. §  Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet [a továbbiakban: 19/2015.  
(IV. 24.) FM rendelet]
a) 4.  § (2)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv”,
b) 6. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
c) 6. § (5) bekezdésében, 6. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (8)–(10), 6. § (13) és (14) bekezdésében, 

7. § (4) bekezdésében, 10. § (7) bekezdésében, 11. § (1), (3) és (7) bekezdésében, 19. § (2) és (4) bekezdésében, 
20.  § (5) és (6)  bekezdésében, 21.  §-ában, 23.  § (5) és (8)  bekezdésében, 1.  melléklet 6.  pont 6.6. és 
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6.7.  alpontjában, 3.  melléklet 7. (Számlázás és fizetési feltételek)  pontjában, 4.  melléklet 5.  pont 5.6. és 
5.7. alpontjában és 5. melléklet 6. pont 6.2. alpontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

d) 6. § (6) és (16) bekezdésében és 11. § (10) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
e) 6. § (8) bekezdésében, 11. § (4)–(6) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében és 20. § 

(3) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
f ) 6. § (9) bekezdésében az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár”,
g) 6.  § (9), (12) és (13)  bekezdésében, 7.  § (2)  bekezdésében, 14.  § (1) és (1a)  bekezdésében és 23.  § 

(9) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
h) 6.  § (10) és (14)  bekezdésében és 5.  melléklet 6.  pont 6.1.  alpontjában az „az MVH-val” szövegrész helyébe 

az „a Kincstárral”,
i) 7. § (4) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz”,
j) 11. § (9) bekezdésében, 12. § (6) bekezdésében, 3. melléklet 6. (Minőségi kifogások) pontjában és 9. (A felek 

kötelezettségei)  pontja 4. bekezdése (Az átvevő köteles:) 7.  alpontjában az „az MVH-t” szövegrész helyébe 
az „a Kincstárt”,

k) 11.  § (11)  bekezdésében az  „az MVH” szövegrészek helyébe az  „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szerv”,

l) 20.  § (1) és (2)  bekezdésében az „az MVH által az  MVH honlapján” szövegrész helyébe az „a Kincstár által 
a honlapján”,

m) 3. melléklet 7. pontjában (Számlázás és fizetési feltételek) az „az MVH-n” szövegrész helyébe az „a Kincstáron”
szöveg lép.

85. §  Hatályát veszti a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 11. § (1a) és (4a) bekezdése.

76. A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 
24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosítása

86. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.)  
FM rendelet [a továbbiakban: 24/2015. (V. 26.) FM rendelet] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

77. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása

87. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
35/2015. (VI. 30.) FM rendelet
a) 3.  § (7)  bekezdés a)  pontjában a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és 8. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében, 10. § (5) bekezdés nyitó 

szövegrészében, és 12. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és 12. § (6) bekezdésében az „az MVH” szövegrész 
helyébe az „a Kincstár”,

c) 8. § (4) bekezdésében és 10. § (6) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 13. § (2) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

78. A mesterséges feltételteremtésről szóló 37/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása

88. §  A mesterséges feltételteremtésről szóló 37/2015. (VI. 30.) FM rendelet
a) 2. §-ában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe a „Magyar 

Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3. §-ában az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
c) 5. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
d) 5. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrészek helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.
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79. A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosítása

89. §  A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 6. § (10) bekezdésében a „Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalt” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárt” szöveg lép.

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

90. §  Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
a) 1. § 6. pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 1.  § 10.  pontjában, 4.  § (1)  bekezdés c)  pont cd)  alpontjában, d) és e)  pontjában, 4.  § (2)  bekezdés  

a) és d)  pontjában, 4.  § (3) és (5)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, valamint 1.  melléklet 4.3., 6. és 
7.2. pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

c) 4.  § (2)  bekezdés a) és c)  pontjában, 7.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében és 1.  melléklet 7.1.  pontjában 
az „az MVH-tól” szövegrész helyébe az „a Kincstártól”,

d) 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (4)  bekezdésében és 7.  § (4)  bekezdésében az „Az MVH” 
szövegrész helyébe az „A Kincstár”,

e) 6. § (2) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
f ) 7. § (1) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz”,
g) 7. § (5) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
h) 1. melléklet 2. pontjában az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár”
szöveg lép.

81. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe 
vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

91. §  Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély 
összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
a) 1.  § 8.  pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3. § c) pont ca) alpontjában, 4. § (1) és (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában 

az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 3. § c) pont cb) alpontjában és 7. § (1) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
d) 4. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
e) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (6) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
f ) 6. § (1) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
g) 1. mellékletében az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár”
szöveg lép.

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

92. §  Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
a) 1.  § 7.  pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3. § c) pont ca) alpontjában, 4. § (1) bekezdésében, (1a) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében, 

6. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 3. § c) pont cb) alpontjában és 7. § (1) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
d) 4.  § (1)  bekezdésében és (1a)  bekezdése záró szövegrészében és 6.  § (2)  bekezdésében az „az MVH-hoz” 

szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
e) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (6) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
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f ) 6. § (2) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz”,
g) 1. mellékletében az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár”
szöveg lép.

83. A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 
módosítása

93. §  A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet
a) 2.  § (1a)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3. § (1)–(2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 3. § (3) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

84. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető 
csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 
módosítása

94. §  A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az  azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű 
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) 
FM rendelet]
a) 1.  § 9.  pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 3.  § (2) és (3)  bekezdésében az  „az MVH” szövegrész helyébe az  „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási szerv”,
c) 3.  § (4)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 6.  § (1) és (3)  bekezdésében, 8.  §-ában, 9.  § 

(1)  bekezdésében, 14.  § (3)  bekezdésében, valamint 16.  § (2) és (6)  bekezdésében az „az MVH” szövegrész 
helyébe az „a Kincstár”,

d) 4. § (4) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
e) 9.  § (1)  bekezdésében, valamint 16.  § (2), (3) és (6)  bekezdésében az  „az MVH-hoz” szövegrész helyébe  

az „a Kincstárhoz”,
f ) 11. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
g) 13. § (4) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
h) 15. § (2) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrészek helyébe az „a Kincstárhoz”,
i) 17. §-ában az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

95. §  Hatályát veszti 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „2015-ben október 7-éig az  MVH által rendszeresített és a  honlapján 

közzétett nyomtatványon, 2016. évtől kezdődően” szövegrész és
b) 16. § (3) bekezdésében a „2015-ben szeptember 15. és október 7.,” szövegrész.

85. A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról 
szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosítása

96. §  A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló  
57/2015. (IX. 24.) FM rendelet [a továbbiakban: 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet]
a) 1.  § 8.  pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 1. § 12. pontjában és 14. § (3) és (4) bekezdésében és (5) bekezdése nyitó szövegrészében az „az MVH-hoz” 

szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
c) 4. § (3) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében és (5) bekezdése nyitó szövegrészében, 

15. § (1) bekezdésben és 17. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
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d) 9.  § (1) és (3)  bekezdésében, 13.  §-ában és 17.  § (2)  bekezdésében az  „Az MVH” szövegrész helyébe  
az „A Kincstár”,

e) 11. §-ában és 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

97. §  Hatályát veszti az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet 7. § (1) bekezdése.

86. 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 
módosítása

98. §  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) 5. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 6. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

87. A 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások 
összegeinek megállapításáról szóló 62/2015. (X. 12.) FM rendelet módosítása

99. §  A 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az  egyéb közvetlen támogatások összegeinek 
megállapításáról szóló 62/2015. (X. 12.) FM rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az  „az MVH” szövegrész helyébe  
az „a Magyar Államkincstár” szöveg lép.

88. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

100. §  A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet
a) 3. § c) pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 6.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (7) és (8)  bekezdésében, 8.  § (9)  bekezdése nyitó szövegrészében és 

(10) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és (2) bekezdése b) pontjában, 11. § (1) bekezdésében az „az MVH” 
szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

c) 6.  § (2)  bekezdésében, 7.  § (3)  bekezdésében, 8.  § (3) és (4)  bekezdésében és 10.  § (3)  bekezdésében  
az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,

d) 8. § (2) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
e) 8. § (7) és (10) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
f ) 8. § (10) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak”,
g) 9. § (2) bekezdésében az „az MVH-nál” szövegrész helyébe az „a Kincstárnál”,
h) 9. § (2) bekezdésében az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár”,
i) 10. § (2) bekezdése nyitó szövegrészében az „az MVH-val” szövegrész helyébe az „a Kincstárral”,
j) 11. § (2) bekezdésében az „az MVH illetékes megyei kirendeltsége” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

89. A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet módosítása

101. §  A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 
szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet
a) 4.  § (4)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
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b) 5. § (2)–(3) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 5. § (2) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
d) 5. § (3) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz”,
e) 5.  § (4)  bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv”,
f ) 6. § (3) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

90. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

102. §  A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az  azokkal összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet
a) 3.  § d)  pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 4. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
d) 5. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
e) 6. § (1) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

91. A borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló 
81/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosítása

103. §  A borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló 81/2015. (XII. 16.)  
FM rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kérelemre a hegybíró visszavonja a kiadott érvényes telepítési, pótlási engedélyeket.”

92. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

104. §  Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a  vis maiorral összefüggő 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.)  
FM rendelet]
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 2.  § (4)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 3.  § (2)  bekezdésében, (4)  bekezdés nyitó 

szövegrészében, (6) és (7) bekezdésében, valamint 5. §-ában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 3.  § (4)  bekezdés záró szövegrészében az  „a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló  

256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet] 7/B. §” szövegrész helyébe 
az „a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/E. §”

szöveg lép.

105. §  Hatályát veszti a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (8) bekezdése.

93. A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról szóló 96/2015. (XII. 23.)  
FM rendelet módosítása

106. §  A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról szóló 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 
96/2015. (XII. 23.) FM rendelet]
a) 2.  § (4)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.
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107. §  Hatályát veszti a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet
a) 3. §-a és
b) 1. melléklete.

94. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló  
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

108. §  A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet
a) 6.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a  továbbiakban: MVH) az   

MVH” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) a Kincstár”,
b) 6.  § (3)  bekezdésében, 7.  § (1) és (2)  bekezdésében és (3)  bekezdése b)  pontjában és 7.  § (6) és 

(7) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
c) 6.  § (4)  bekezdésében és 9.  § (2)  bekezdése nyitó szövegrészében az  „Az MVH” szövegrész helyébe  

az „A Kincstár”,
d) 7. § (8) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
e) 9. § (1) bekezdésében az „Az MVH-nak” szövegrész helyébe az „A Kincstárnak”
szöveg lép.

95. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott 
egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)  
FM rendelet módosítása

109. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. 
 (IV. 5.) FM rendelet]
a) 1. § 14. pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 10.  § (4)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, (3), (4) és (7)  bekezdésében, 13.  § 

(1)  bekezdésében, 15.  § (1) és (3)  bekezdésében, 16.  § (2)  bekezdésében, 19.  § (2) és (4)  bekezdésében, 
20.  § (4)  bekezdésében, 22.  § (2) és (3)  bekezdésében, 23.  § (3)  bekezdésében és (4)  bekezdés 
nyitó szövegrészében, 23.  § (7) és (8)  bekezdésében, 23.  § (9)  bekezdés nyitó szövegrészében és  
(10)–(12)  bekezdésében, 24.  § (1), (5) és (6)  bekezdésében, 27.  § (3) és (5)  bekezdésében, valamint 28.  § 
(1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

c) 11.  § (1), (9) és (10)  bekezdésében, 17.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 23.  § (5)  bekezdésében, 24.  § 
(2) bekezdésében és 27. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,

d) 11. § (3) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
e) 11. § (4) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár”,
f ) 11.  § (4), (7) és (8)  bekezdésében, 12.  § (2)  bekezdésében és 13.  § (1)  bekezdésében az  „az MVH-hoz” 

szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
g) 11. § (5), (8) és (9) bekezdésében az „az MVH-val” szövegrész helyébe az „a Kincstárral”,
h) 12. § (3) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrészek helyébe az „a Kincstárhoz”,
i) 12. § (6) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”,
j) 20. § (3) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak”
szöveg lép.

110. §  Hatályát veszti a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
a) 10. § (1) bekezdése és
b) 12. § (7) bekezdése.
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96. A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági 
csekély összegű támogatásról szóló 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

111. §  A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű 
támogatásról szóló 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 5.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) a  támogatási jogosultságot, valamint a  jövedelempótló 
támogatás összegét a  3. és 4.  §-ban meghatározott feltételek fennállása, valamint a  tejtermelő és a  vele egy és 
ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási 
keret figyelembevételével állapítja meg. A Kincstár a rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet 
meghaladó támogatási igényből a kereten felüli összeget elutasítja.”

112. §  A 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet 5. § (3) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg lép.

113. §  Hatályát veszti a 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése.

97. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet módosítása

114. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
30/2016. (IV. 29.) FM rendelet
a) 3.  § (7)  bekezdés a)  pontjában a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 8.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és (9)  bekezdés nyitó szövegrészében, 10.  § (4)  bekezdés 

nyitó szövegrészében, 12.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében és (6)  bekezdésében, valamint 15.  § 
(8) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,

c) 8. § (4) bekezdésében és 10. § (5) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

98. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 
támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

115. §  Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 
szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 4. § (4) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
c) 5. § (1), (6) és (9) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
d) 5. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”
szöveg lép.

99. A földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló 
támogatásáról szóló 39/2016. (VI. 10.) FM rendelet módosítása

116. §  A földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról szóló 
39/2016. (VI. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 39/2016. (VI. 10.) FM rendelet]
a) 5. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 5. § (4) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg lép.

117. §  Hatályát veszti a 39/2016. (VI. 10.) FM rendelet
a) 4. §-a és
b) 1. melléklete.
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100. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló  
53/2016. (VII. 21.) FM rendelet módosítása

118. §  A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet 
4. melléklet 8. pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár” szöveg lép.

101. Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól szóló 
54/2016. (VII. 28.) FM rendelet módosítása

119. §  Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre 
irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól szóló 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet  
[a továbbiakban: 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet]
a) 5.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
b) 5. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz”,
c) 5. § (5) és 6. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 5. § (5) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz”,
e) 5. § (6) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
f ) 5. § (7) bekezdésében az „Az MVH” szövegrészek helyébe az „A Kincstár”,
g) 5.  § (8)  bekezdésében, 6.  § (1) és (2)  bekezdésében, 14.  §-ában és 1.  melléklet 4.  pont 4.1.  alpontjában  

az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
h) 6. § (1) bekezdésében az „az MVH-nál” szövegrész helyébe az „a Kincstárnál”,
i) 7. § (11) bekezdésében és 1. melléklet 4. pont 4.1. alpont a) alpontjában az „MVH eljárási” szövegrész helyébe 

az „Eljárási”,
j) 7. § (12) bekezdésében az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár”,
k) 1.  melléklet 1.  pont 1.2.  alpontjában és 2.  melléklet 1.  pont 1.2.  alpontjában az  „MVH ügyfél-azonosító” 

szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosító”,
l) 1. melléklet 4. pont 4.1. alpont b) és d) alpontjában az „MVH eljárási” szövegrészek helyébe az „Eljárási”,
m) 1. melléklet 4. pont 4.1. alpont a) alpontjában az „az MVH-val” szövegrész helyébe az „a Kincstárral”
szöveg lép.

120. §  Hatályát veszti az  54/2016. (VII. 28.) FM rendelet 5.  § (1)  bekezdésében az „ , első alkalommal 2016 első félévére 
vonatkozóan 2016. augusztus 31-ig” szövegrész.

102. A beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás 
igénybevételének feltételeiről szóló 63/2016. (IX. 16.) FM rendelet módosítása

121. §  A beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás igénybevételének feltételeiről 
szóló 63/2016. (IX. 16.) FM rendelet 5.  § (1)  bekezdésében az  „A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” 
szövegrész helyébe az „A Magyar Államkincstár” szöveg lép.

103. Az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi 
Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról szóló 66/2016. (X. 12.) FM rendelet 
módosítása

122. §  Az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az  Agrár Széchenyi Kártya 
Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról szóló 66/2016. (X. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 
66/2016. (X. 12.) FM rendelet] 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  ASZK Konstrukciók keretében létrejött hitelszerződéshez kapcsolódóan a  hitelszerződés futamidejének 
lejárta előtt
a) a hitelszerződés hitelintézet vagy mezőgazdasági vállalkozás általi felmondására vagy a hitelszerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetésére,
b) a hitelkeret összegének csökkentésére vagy
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c) a hitelkeret ütemezett visszafizetésére
kerül sor, akkor a  hitelintézet az  a)  pont szerinti esetben legkésőbb a  hitelszerződés felmondását vagy 
megszüntetését, a b) és c) pont szerinti esetekben legkésőbb a módosítást rögzítő hitelszerződés hatálybalépését 
követő negyven napon belül elszámol, és a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által korábban 
folyósított kezességi díjtámogatás hitelintézetet meg nem illető részét a  Kincstár 10032000-00287560-00000031 
számú, Szabálytalanságok lebonyolítási számlájára visszafizeti.”

123. §  A 66/2016. (X. 12.) FM rendelet
a) 2.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a  továbbiakban: MVH)” 

szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez”,
b) 5. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)”,
c) 5.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 6.  § (4) és (5)  bekezdésében és 7.  § (3)  bekezdésében az „Az MVH” 

szövegrész helyébe az „A Kincstár”,
d) 6.  § (2)  bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv”, az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez”,
e) 6. § (3) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár”,
f ) 6. § (5) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az „MVH-hoz” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz”,
g) 7. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár”,
h) 7. § (5) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt”
szöveg lép.

104. A 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások 
összegeinek megállapításáról szóló 67/2016. (X. 13.) FM rendelet módosítása

124. §  A 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az  egyéb közvetlen támogatások összegeinek 
megállapításáról szóló 67/2016. (X. 13.) FM rendelet 3.  § (2)  bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

105. Hatályon kívül helyező rendelkezések

125. §  Hatályát veszti
  1. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes 

területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 87/2004. (V. 15.) FVM rendelet;

  2. A feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek támogatási rendszerére vonatkozó nemzeti szabályozásról 
szóló 155/2004. (X. 22.) FVM rendelet;

  3. Az intervenciós cukorraktárakkal szembeni követelményekről szóló 33/2005. (IV. 12.) FVM rendelet;
  4. A Villányi borvidék védett eredetű borairól szóló 91/2005. (X. 18.) FVM rendelet;
  5. A Duna Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 10/2006. (II. 3.) FVM rendelet;
  6. Az Izsáki Arany Sárfehér védett eredetű borról szóló 11/2006. (II. 3.) FVM rendelet;
  7. A Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól szóló 12/2006. (II. 3.) FVM rendelet;
  8. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek 

nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet;
  9. A Balatoni Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 62/2006. (IX. 7.) FVM rendelet;
10. A cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseiről szóló 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet;
11. A felszámolás alatt lévő Pápai Hús Zrt. kiegyenlítetlen követeléssel rendelkező élőállat beszállítóinak de 

minimis állami támogatásáról szóló 31/2007. (IV. 24.) FVM rendelet;
12. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az  energetikai célból termesztett növények termesztéséhez 

nyújtható kiegészítő támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 33/2007. (IV. 26.) FVM rendelet;
13. A közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági 

szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet;
14. Az egyes kereskedelmi vállalkozások által 2007. évben igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 

76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet;
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15. Az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló  
89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet;

16. Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű  
(de minimis) támogatásáról, a  személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett 
bevételből szóló 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet;

17. A biztonságos takarmányellátás érdekében az  állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű  
(de minimis) támogatás feltételeiről szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet;

18. A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítéséhez biztosítandó 
többlettámogatás feltételeiről szóló 113/2007. (X. 10.) FVM rendelet;

19. A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 
66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról szóló 154/2007. (XII. 22.) FVM rendelet;

20. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott, az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs 
támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet;

21. A Hajdú-Bét Rt. és a  NOVOFARM Rt. mezőgazdasági alapanyag-beszállítói által igénybe vehető agrár  
de minimis támogatásról szóló 62/2008. (IV. 30.) FVM rendelet;

22. A szőlőtermelési potenciálra, a  szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó 
szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet;

23. Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) 
támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet;

24. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 9.) 
FVM rendelet módosításáról szóló 126/2008. (IX. 23.) FVM rendelet;

25. A Pannon Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 142/2008. (X. 31.) FVM rendelet;
26. Az iparialma-termesztés 2008. évi termőegyensúly-helyreállításának csekély összegű (de minimis) 

támogatásáról szóló 128/2008. (X. 1.) FVM rendelet módosításáról szóló 155/2008. (XI. 26.) FVM rendelet;
27. A Tihanyi védett eredetű borról szóló 174/2008. (XII. 31.) FVM rendelet;
28. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az energetikai célú növénytermesztéshez nyújtható kiegészítő 

támogatás 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 52/2009. (IV. 16.) FVM rendelet;
29. A tejfeldolgozók által igénybe vehető de minimis támogatásról szóló 54/2009. (IV. 16.) FVM rendelet;
30. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 

módosításáról szóló 56/2009. (IV. 29.) FVM rendelet;
31. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.)  

FVM rendelet módosításáról szóló 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelet;
32. Az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet;
33. A Káli védett eredetű borról szóló 103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet;
34. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános 

szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;
35. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a  vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;
36. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a  mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;
37. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez 

nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;
38. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a  mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;
39. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a  vidéki örökség védelméhez igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;
40. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;
41. A cukorrépa-termelők cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 

167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet;
42. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint az  Európai Parlament és Tanács  
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2006. december 12-i, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben 
egyes agrárpiaci tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet;

43. A vörösiszap-katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók és 
állattartók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról szóló 32/2010. (XI. 25.) VM rendelet;

44. Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez 
nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet;

45. A zöldség-gyümölcs ágazatban átmeneti időre alkalmazható különleges támogatás egyes végrehajtási 
szabályairól szóló 58/2011. (VI. 20.) VM rendelet;

46. Az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegű 
(de minimis) támogatásról szóló 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet;

47. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 
81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet;

48. A különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM rendelet;
49. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint 

a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos 
egységes eljárási szabályokról szóló 29/2012. (III. 24.) VM rendelet;

50. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott, az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs 
támogatásról szóló 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet;

51. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről 
szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet;

52. A 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet;
53. Egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.) 

VM rendelet;
54. A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének 

szabályairól szóló 12/2013. (III. 5.) VM rendelet;
55. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint 

a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos 
egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet;

56. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet;

57. A tej aflatoxin tartalmának vizsgálatához és az  aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához 
a  tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély összegű  
(de minimis) támogatásról szóló 33/2013. (V. 14.) VM rendelet;

58. A Hajdú-Bét Rt., illetve a  NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági csekély 
összegű (de minimis) támogatásról szóló 44/2013. (V. 30.) VM rendelet;

59. A cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet;
60. A Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról 

szóló 89/2013. (X. 4.) VM rendelet;
61. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a  2013–2016 közötti végrehajtási időszakokban a  központi 

költségvetés, valamint az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének szabályairól szóló 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet;

62. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint 
a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos 
egységes eljárási szabályokról szóló 28/2014. (III. 27.) VM rendelet;

63. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet;

64. A cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 40/2014. (IV. 8.)  
VM rendelet;

65. A meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról szóló 4/2014. (IX. 1.) FM rendelet;
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66. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes 
támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.)  
FM rendelet;

67. Az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról szóló 25/2014. (XI. 20.) FM rendelet;
68. Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági 

csekély összegű támogatásról szóló 6/2016. (II. 9.) FM rendelet.

106. Záró rendelkezések

126. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

127. § (1) A  125.  §-sal hatályon kívül helyezett jogszabály hatályon kívül helyezése nem érinti az  annak alapján e  rendelet 
hatálybalépése előtt keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogviszonyokat, jogokat és kötelezettségeket.

 (2) Az  e  rendelet hatálybalépése előtt megkezdett és az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat 
a 125. §-sal hatályon kívül helyezett jogszabályok szerint kell befejezni.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelethez

A 127/2007. (IX. 29.) FVM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(12.) Ügyfél-azonosító: 

              

2. melléklet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelethez

A 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
Megnevezés)

(6.) A Magyar Államkincstár által fizikai ellenőrzésre kiválasztott támogatási kérelmek 
táblánkénti távérzékeléses ellenőrzése és annak dokumentálása

             

3. melléklet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelethez

 1.  A  24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete (Földművelésügyi Minisztérium  
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:38 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

(38.) Magyar Államkincstár
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 2.  A  24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete (Földművelésügyi Minisztérium  
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:39 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

(39.) Magyar Államkincstár
            

 3.  A  24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium  
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:40 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

(40.) Magyar Államkincstár
            

 4.  A  24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium  
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:41 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

(41.) Magyar Államkincstár
              

 5.  A  24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium  
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:42 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

(42.) Magyar Államkincstár
            

 6.  A  24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium  
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) M:43 mezője helyébe a következő mező lép:

(M
Kezelő szerv)

(43.) Magyar Államkincstár
            

 7.  A  24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium  
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:58 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

(58.) Magyar Államkincstár
            

 8.  A  24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium  
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:59 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

(59.) Magyar Államkincstár
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 9.  A  24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium  
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:66 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

(66.) Magyar Államkincstár
            

A földművelésügyi miniszter 89/2016. (XII. 29.) FM rendelete
a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 30. pontjában,
a 2.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (8)  bekezdés 
a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 21–24. pontjában,
a 4.  alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés c) és d) pontjában,
az 5.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (8)  bekezdés 
b) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (3) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 8.  alcím tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény 100.  § 
(1) bekezdés c) pont 2., 3., 5., 16., 17., 24., 32. és 36. alpontjában,
a 9. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 16. pontjában,
a 10.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (13)  bekezdés 
b) pontjában,
a 11.  alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 112.  § 
(2) bekezdés 1–3. és 6. pontjában, a 112. § (3) bekezdés 1. pontjában, valamint a 112. § (4) bekezdés 2. pontjában,
a 12.  alcím tekintetében a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (2) bekezdésében,
a 13.  alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 112.  § 
(2) bekezdés 5. és 6. pontjában,
a 14.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (8a)  bekezdés 
a) pontjában,
a 15.  alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdésének 
40. pontjában,
a 16.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (8e)  bekezdés 
b) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,
a 18.  alcím tekintetében a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.  évi CXXV.  törvény 
20. §-ában,
a 19. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában,
a 20.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (8a)  bekezdés 
a) pontjában, és a (15) bekezdés a) pontjában,
a 21.  alcím tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény 100.  § 
(1) bekezdés c) pont 9. alpontjában,
a 22. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 3., 6., 9., 10., 19., 
24., 27. pontjában,
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a 23.  alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (13)  bekezdés 
a) pontjában,
a 24. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 32. pontjában,
a 25. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 26. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 37. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 1., 3. és 9.  alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2., 5., 16. és 17. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 
8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
109.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, a  21.  § 29.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, továbbá a 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben,
a 7.  alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1. és 
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. és 21.  alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. és a  13.  alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10., 18., 19. és 23. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 
8.  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 11.  alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 4. és 
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében 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 14. és a  20.  alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
8.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,
a 15. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22., 24., 25. és 26. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 
6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló  
19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet módosítása

1. §  Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet
a) 13.  § (2) és (3)  bekezdésében a „természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró kormányhivatal” szövegrész 

helyébe a „területi természetvédelmi hatóság” szöveg,
b) 13. § (2) bekezdésében az „a Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „az országos természetvédelmi hatóság” 

szöveg
lép.
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2. A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről 
szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet módosítása

2. §  A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. 
(VIII. 29.) KTM rendelet
a) 1.  § (4)  bekezdésében, 4.  § (2)  bekezdés i)  pontjában a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe 

a „környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
b) 3.  § (11)  bekezdés a)  pont ag)  alpontjában a  „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe 

a „fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

3. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, 
valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosítása

3. § (1) A  barlangok nyilvántartásáról, a  barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a  barlangok 
kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet [a továbbiakban: 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet] 4. számú melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) A 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet
a) 4.  § (5)  bekezdésben a  „természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró kormányhivatal, az  Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a  továbbiakban: Főfelügyelőség)” szövegrész 
helyébe a „területi természetvédelmi hatóság, az országos természetvédelmi hatóság” szöveg,

b) 7.  § (6)  bekezdésben a „természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró kormányhivatal és a  Főfelügyelőség” 
szövegrész helyébe a „területi természetvédelmi hatóság, az országos természetvédelmi hatóság” szöveg,

c) 17.  § (3) és (5)  bekezdésben, 3.  melléklet V.  alcímben az „a Főfelügyelőség” szövegrészek helyébe az „az 
országos természetvédelmi hatóság” szöveg,

d) 3.  melléklet V.  alcímben az  „a Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe az  „az országos természetvédelmi 
hatóságot” szöveg,

e) 3. melléklet V. alcímben az „A Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Az országos természetvédelmi hatóság” 
szöveg,

f ) 3.  mellékelt VI.  alcímben az  „a Főfelügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-
00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára” szövegrész helyébe az „az országos természetvédelmi 
hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00333489-00000000 számú előirányzat-felhasználási 
számlájára” szöveg

lép.

4. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel 
kapcsolatos tevékenységének irányításáról szóló 15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel 
kapcsolatos tevékenységének irányításáról szóló 15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet 4.  §-ában az  „a HM Védelmi 
Hivatalával,” szövegrész.

5. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló  
7/2000. (V. 18.) KöM rendelet módosítása

5. §  A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 1.  § 
(1)  bekezdésben az  „A környezetvédelmi hatóság, a  természetvédelmi hatóság, a  vízvédelmi hatóság, valamint 
ezek országos illetékességű központi szervei” szövegrész helyébe az „Az országos és a területi környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság, valamint a vízvédelmi hatóság és országos illetékességű központi szerve” szöveg lép.

6. Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok 
ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet módosítása

6. § (1) Az  atomenergia alkalmazása során a  levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről 
szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet [a  továbbiakban: 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet] 13.  § (3)  bekezdésében az 
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„a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „az országos környezetvédelmi hatóság” 
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal által” 
szövegrész.

7. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól 
szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) A  mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. 
(VII. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet]
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe a  „Pest Megyei Kormányhivatal 

(a továbbiakban: Kormányhivatal)” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében a „Herman Ottó Intézethez” szövegrész helyébe a „Kormányhivatalhoz” szöveg,
c) 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésében a „Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésének első mondata, valamint 7. § (3) bekezdése.

8. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

8. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész 

helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) 2/A. § (1) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal” szöveg,
c) 4. számú mellékletében és 18. számú melléklet II. pontjában a „Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe 

a „vadászati hatóság” szöveg,
d) 6. számú melléklet 6. pontjában a „vadgazdálkodási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szövegrész 

helyébe a „vadászati hatóság” szöveg,
e) 9. számú mellékletében a  „VADGAZDÁLKODÁSI HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ MEGYEI KORMÁNYHIVATAL” 

szövegrész helyébe a „TERÜLETI VADÁSZATI HATÓSÁG” szöveg,
f ) 10. számú melléklet II.  pontjában, 13. számú melléklet I. és II.  pontjában, valamint 21. számú melléklet 

I. pontjában a „MEGYEI” szövegrész helyébe a „TERÜLETI” szöveg,
g) 11. számú melléklet III. pontjában a „MEGYEI VADÁSZHATÓSÁG” szövegrész helyébe a „TERÜLETI VADÁSZATI 

HATÓSÁG” szöveg
lép.

9. Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet módosítása

9. §  Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdésben az „Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek” szövegrész helyébe az  „országos természetvédelmi 
hatóságnak” szöveg lép.

10. Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj 
megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet módosítása

10. § (1) Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének 
részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet] Melléklete 
helyébe a 2. melléklet lép.

 (2) A  4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe 
a  „környezetvédelmi hatóság részére, a  környezetvédelmi hatóság illetékességi területe szerinti megyei 
kormányhivatal” szöveg lép.
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11. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása

11. §  Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény végrehajtásáról szóló 
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
a) 3/A.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében az „az erdészeti hatóság központi szerve” szövegrész helyébe az 

„a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 11.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: 

az erdészeti hatóság központi szerve)” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
c) 3/D.  §-ában, 18.  § nyitó szövegrészében, 22.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 23.  § (3)  bekezdés nyitó 

szövegrészében, 24.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 26.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 37.  § 
(1) bekezdés nyitó szövegrészében, 43. § (1) és (3) bekezdés nyitó szövegrészében, és 59. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrészében az „az erdészeti hatóság központi szerve” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg

lép.

12. Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének 
feltételeiről szóló 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet módosítása

12. §  Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a  szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 
1/2010. (I. 14.) FVM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe a  „Pest Megyei Kormányhivatal 

(a továbbiakban: Kormányhivatal)” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében a „Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdésében a „Herman Ottó Intézet” szövegrészek helyébe a „Kormányhivatal” szöveg,
d) 4.  § (2)  bekezdésében a „Herman Ottó Intézet (1223 Budapest, Park u. 2.) 10032000-01743276-00000000 

számú számlájára vagy a Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal 10023002-00299671-
00000000 számú számlájára vagy a Kormányhivatal” szöveg

lép.

13. Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 
11/2010. (II. 4.) FVM rendelet módosítása

13. § (1) Az  erdőterv rendelet előkészítésének, és a  körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) 
FVM  rendelet [a  továbbiakban: 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet] 12/A.  § (3)  bekezdés c) és d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(A Körzeti Erdőterv Bizottság tagjai)
„c) az erdészeti feladatkörében eljáró NÉBIH részéről 1 fő,
d) az országos természetvédelmi hatóság részéről 1 fő, valamint”

 (2) A 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet
a) 3.  § (4)  bekezdés j)  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala járási (fővárosi kerületi) 

népegészségügyi intézetét” szövegrész helyébe a „népegészségügyi hatóságot” szöveg,
b) 8.  § (7)  bekezdésében az  „az erdészeti hatóság központi szerve” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
c) 12/A.  § (6)  bekezdésében és 13.  § (2)  bekezdésében az „az erdészeti hatóság központi szerve” szövegrész 

helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
d) 13. § (1) bekezdésében az „az erdészeti hatóság központi szervének” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
e) 1. számú mellékletének címében a „megyei kormányhivatalok” szövegrész helyébe a „járási hivatalok” szöveg,
f ) 1. számú mellékletének 1.  pontjában a „Pest Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala” szöveg,
g) 1. számú mellékletének 2. pontjában a „Veszprém Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala” szöveg,
h) 1. számú mellékletének 3.  pontjában a  „Vas Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a  „Vas Megyei 

Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala” szöveg,
i) 1. számú mellékletének 4.  pontjában a „Zala Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Zala Megyei 

Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala” szöveg,
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j) 1. számú mellékletének 5.  pontjában a „Somogy Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Somogy 
Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala” szöveg,

k) 1. számú mellékletének 6.  pontjában a  „Baranya Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a  „Baranya 
Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala” szöveg,

l) 1. számú mellékletének 7.  pontjában a  „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe 
a „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala” szöveg,

m) 1. számú mellékletének 8.  pontjában a  „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe 
a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala” szöveg,

n) 1. számú mellékletének 9. pontjában a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe 
a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala” szöveg,

o) 1. számú mellékletének 10. pontjában a „Heves Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri Járási Hivatala” szöveg

lép.

14. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosítása

14. §  A levegőterheltségi szint és a  helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
a) 7. melléklet 2.1. pontjában a „környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: 

kormányhivatal)” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság” szöveg,
b) 7. melléklet 2.2. pontjában a „kormányhivatallal” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatósággal” szöveg,
c) 7. melléklet 2.3. pontjában a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság” szöveg
lép.

15. Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról szóló  
47/2011. (V. 31.) VM rendelet módosítása

15. § (1) Az  élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról szóló 47/2011. (V. 31.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 47/2011. (V. 31.) VM rendelet] 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  élelmiszer-vállalkozó felelőssége, hogy az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kérésére igazolja 
az (1) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést.”

 (2) A 47/2011. (V. 31.) VM rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben foglalt egyenértékűség
a) kiadott szakképesítés tekintetében a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,
b) megszerzett szakirányú felsőfokú végzettség tekintetében az oklevelet kiállító intézmény vagy annak jogutódja,
c) a  külföldön megszerzett képesítések vagy végzettségek tekintetében az  annak elismerésére vagy honosítására 
jogosult intézmény
által kiadott okirattal igazolható.”

16. A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony 
szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosítása

16. §  A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a  gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves 
vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet 6.  § (2)  bekezdésében a „fővárosi és megyei 
kormányhivatallal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával” 
szöveg lép.

17. A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 
144/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása

17. § (1) A  PCB, valamint a  PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet]
a) 9. § (4) bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: 

OKTF)” szövegrész helyébe az „országos környezetvédelmi hatóság” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 86119

b) 9. § (5) bekezdésében az „OKTF” szövegrész helyébe az „országos környezetvédelmi hatóság” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 13. §-a.

18. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért,  
valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló  
71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosítása

18. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az  igazgatási jellegű 
szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet
a) 1.  § nyitó szövegrészében az  „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

(a  továbbiakban: OKTF) hatáskörébe tartozó, a” szövegrész helyébe az „országos környezetvédelmi hatóság 
hatáskörébe tartozó,” szöveg,

b) 2. § (1) és (3) bekezdésben, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § 
(1) bekezdésében az „OKTF” szövegrész helyébe az „országos környezetvédelmi hatóság” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében az „OKTF” szövegrészek helyébe az „országos környezetvédelmi hatóság” szöveg,
d) 5. § (1) bekezdésében az „OKTF-nek” szövegrész helyébe az „országos környezetvédelmi hatóságnak” szöveg,
e) 6.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében az  „OKTF-et” szövegrész helyébe az  „országos környezetvédelmi 

hatóságot” szöveg
lép.

19. A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel 
kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelet 
módosítása

19. § (1) A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti 
díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelet [a  továbbiakban: 95/2013. (X. 14.) 
VM rendelet] 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

 (2) A  95/2013. (X. 14.) VM rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a  „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe 
a  „környezetvédelmi hatóság részére, a  környezetvédelmi hatóság illetékességi területe szerinti megyei 
kormányhivatal” szöveg lép.

20. Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 
működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) 
VM rendelet módosítása

20. §  Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről 
és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet
a) 12. § (1) bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: 

Főfelügyelőség)” szövegrész helyébe az „országos környezetvédelmi hatóság” szöveg,
b) 12.  § (1)  bekezdésében az  „A Főfelügyelőség a  tüzelőberendezésre” szövegrész helyébe az  „Az országos 

környezetvédelmi hatóság a tüzelőberendezésre” szöveg,
c) 12.  § (2)  bekezdésében az  „a Főfelügyelőségnél” szövegrész helyébe az  „az országos környezetvédelmi 

hatóságnál” szöveg,
d) 12.  § (2)  bekezdésében, 17.  § (3) és (4)  bekezdésében az  „A Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az 

„Az országos környezetvédelmi hatóság” szöveg,
e) 12.  § (3) és (4)  bekezdésében, 17.  § (2)  bekezdésében és 23.  § (2)  bekezdésében az  „a Főfelügyelőség” 

szövegrész helyébe az „az országos környezetvédelmi hatóság” szöveg,
f ) 23. § (3) és (4) bekezdésben az „a Főfelügyelőséghez” szövegrész helyébe az „az országos környezetvédelmi 

hatósághoz” szöveg
lép.
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21. A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet 
módosítása

21. § (1) A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet [a továbbiakban: 
126/2013. (XII. 17.) VM rendelet] 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  vadászvizsga jogszabályban foglalt menetének és szakszerű lefolyásának biztosítása érdekében a  vadászati 
hatóság a vadászvizsga lebonyolításának szabályszerűségét és szakmaiságát előzetes bejelentés nélkül ellenőrizheti.
(5) A vadászati hatóság – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint – a vadászvizsga eredményét 
megsemmisíti, valamint érvénytelenné nyilvánítja a  kiállított bizonyítványt, ha bebizonyosodik, hogy a  vadászvizsgát 
jogellenesen szervezték meg, vagy a  bizonyítványt jogellenesen állították ki. Az  érvénytelenné nyilvánított 
bizonyítványt be kell vonni és meg kell semmisíteni. A  vadászati hatóság az  e  bekezdés szerint meghozott 
határozatát – indokolás nélkül – a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi.”

 (2) A 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész 

helyébe a „vadászati hatóság” szöveg,
b) 2. § (3)–(6) bekezdésében, 3. § (2), (4)–(6) bekezdésében, 4. § (8) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe 

a „vadászati hatóság” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrészek helyébe a „vadászati hatóság” szöveg,
d) 7.  § (3)  bekezdésében és 10.  § (3)  bekezdésében a „NÉBIH-et” szövegrész helyébe a „vadászati hatóságot” 

szöveg,
e) 8. § (1) bekezdésében az „az illetékes” szövegrész helyébe az „a területi” szöveg,
f ) 13. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrészek helyébe a „vadászati hatóság” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszíti a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész.

22. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) 
VM rendelet módosítása

22. § (1) A  halgazdálkodás és a  halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 
[a továbbiakban: 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet] 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Tömeges hal-, illetve más hasznos víziállat-pusztulás (a továbbiakban együtt: halpusztulás) észlelése esetén 
a  halgazdálkodási hatóság értesíti a  növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalt (a  továbbiakban: 
növény- és talajvédelmi hatóság). A tömeges halpusztulásról a vízvédelmi hatóságot is tájékoztatni kell.
(2) A növény- és talajvédelmi hatóság vízmintavételt végez. Ha a halpusztulás feltételezhető oka felszíni vízbe való 
szennyvízbevezetés, a  szennyvízből, illetve a  befogadó vízből a  szennyvíz betorkollása alatt és felett 3-3  hatósági 
vízmintát kell gyűjteni a  halgazdálkodási hatóság képviselőjének jelenlétében. Egy-egy sorozat vízminta 
a halgazdálkodásra jogosultnál, illetve a  feltételezett károkozónál marad, a minta harmadik sorozata a vizsgálatok 
elvégzésére szolgál.
(3) A  Hhvtv. 18.  § (3)  bekezdése szerinti vízélettani laboratórium feladatait a  NÉBIH vízélettani laboratóriuma, 
valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ szarvasi telephelyének laboratóriuma látja el.
(4) A  vízszennyezés vizsgálata érdekében végzett mintavételezés és laborvizsgálat, valamint a  halpusztulás 
kivizsgálása körében felmerült további költségek egyéb eljárási költségnek minősülnek.
(5) Fertőző halbetegség gyanúja esetén a halgazdálkodásra jogosult köteles értesíteni az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalt (a  továbbiakban: állategészségügyi hatóság), amely 
megteszi a szükséges intézkedéseket.
(6) Az  állategészségügyi hatóság az  (5)  bekezdés szerinti esetben a  vízből, a  haltetemből és szükség szerint 
a  takarmányból mintát vesz. A  minták laboratóriumi vizsgálatát a  NÉBIH állategészségügyi diagnosztikai 
laboratóriuma végzi.”

 (2) A  133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 19/A.  § (2)–(5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § 
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  12.  mellékletben foglalt táblázat 1. és 4–6. sorában meghatározott díjat a  13.  melléklet 2.  pontjában 
meghatározott, a  halgazdálkodási hatóság illetékességi területe szerinti megyei kormányhivatal számlájára kell 
befizetni. A  hatóság a  12.  mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti díjat a  Magyar Államkincstárnál vezetett 
„halgazdálkodási bevétel” számlára utalja tovább.
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(3) A  vizsgáztatásra feljogosított szervezet a  12.  mellékletben foglalt táblázat 5. és 6. sora szerinti díj összegét 
havonta, a  tárgyhót követő 5. napig köteles átutalni a  13.  melléklet 2.  pontjában meghatározott számú számlára. 
A  vizsgáztatásra feljogosított szervezet a  kiadott állami horgászvizsga bizonyítványokkal negyedévenként, 
a negyedévet követő hónap 15. napjáig a halgazdálkodási hatóság felé, a halgazdálkodási hatóság pedig a tárgyévet 
követő év január 31-ig köteles a  Pest Megyei Kormányhivatal felé, a  miniszter egyidejű tájékoztatása mellett 
elszámolni.
(4) Az  állami horgászjegy díját a  Hhvtv. 40.  § (1)  bekezdése alapján feljogosított szervezet (a  továbbiakban: 
Megbízott) részére kell befizetni. A  Megbízott a  befolyt díj forgalmazói jutalékkal csökkentett összegét a  Magyar 
Államkincstár „halgazdálkodási bevétel” számlájára utalja tovább.
(5) A 12. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti díjat az igénylőnek az online vásárlást megelőzően bankkártyás 
fizetéssel kell átutalnia a 13. melléklet 1. pontjában meghatározott számlára.
(6) A  12.  mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sora szerinti díjat negyedévente, a  tárgynegyedévet követő hónap 
20. napjáig át kell utalni a 13. melléklet 1. pontjában meghatározott számlára.”

 (3) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben 
foglalt, a  halgazdálkodási hatósági eljárások során vizsgálandó szakkérdések tekintetében a  halállomány 
mennyiségének, összetételének, illetve a  hasznosítás jelentős változásának minősül az  a  módosítás, amely 
a halgazdálkodási tevékenység olyan megváltozását idézi elő, mely az elérhető legújabb tudományos eredmények 
alapján veszélyeztethet közösségi jelentőségű fajt vagy élőhelyet.”

 (4) A  133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 36.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A miniszter az Adattár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a NÉBIH-et jelöli ki. A NÉBIH – a miniszter 
szakmai iránymutatásai alapján – felelős az  Adattár üzemeltetéséért és karbantartásáért, az  adatok védelméért, 
az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos fejlesztéséért.
(2a) A miniszter ellátja az Adattár fejlesztési irányainak meghatározásával kapcsolatos feladatokat, valamint a Hhvtv. 
54. § (6) bekezdése alapján az Adattár felhasználásával értékeléseket végez.”

 (5) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami horgászjegy kiadásával kapcsolatos feladatokat a Megbízott is elláthatja.”

 (6) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet
a) 18. § (6) bekezdésében a „Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a NÉBIH” szövegrész 

helyébe a  „halgazdálkodásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium 
(a továbbiakban: minisztérium) a Pest Megyei Kormányhivatal” szöveg,

b) 21.  § (11)  bekezdésében a  „kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegrész helyébe 
a „halgazdálkodási hatóság” szöveg,

c) 37.  § (8)  bekezdés nyitó szövegrészében a „területileg illetékes” szövegrész helyébe a „működési területe 
szerint érintett” szöveg,

d) 41.  § (5)  bekezdésében a „jogosultnál és a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál” szövegrész 
helyébe a „jogosultnak és a halgazdálkodási hatóságnak” szöveg,

e) 5. melléklet 1. és 7. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,
f ) 5. melléklet 4. pontjában a „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „területi halgazdálkodási hatóság” 

szöveg,
g) 13. melléklet 2. pontjában a „Halgazdálkodási hatóságok” szövegrész helyébe a „Halgazdálkodási hatóságok 

illetékességi területe szerinti megyei kormányhivatalok” szöveg,
h) 13.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat A) oszlopában a „Halgazdálkodási hatóság” szövegrész helyébe 

a „Halgazdálkodási hatóság illetékességi területe szerinti megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

 (7) Hatályát veszti a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 20. § (3) bekezdésében az „(a továbbiakban: Megbízott)” szövegrész.

23. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosítása

23. § (1) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
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 (2) A 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésben az  „az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, 

a  környezetvédelmi, illetve természetvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok” 
szövegrész helyébe a  „Pest Megyei Kormányhivatal, a  környezetvédelmi, illetve természetvédelmi 
hatáskörben eljáró járási hivatalok” szöveg,

b) 5.  § (1)  bekezdésében és 6.  § (1)  bekezdésében a „környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak a” 
szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére, a  környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság illetékességi területe szerinti megyei kormányhivatal, vagy a  Földművelésügyi 
Minisztérium” szöveg,

c) 1. mellékletben foglalt táblázat A:17 és A:18 mezőjében a „fővárosi vagy megyei kormányhivatal” szövegrész 
helyébe a „járási hivatal” szöveg,

d) 6. mellékletben foglalt táblázat A:3 mezőjében az „a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) 
Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet” szöveg

lép.
 (3) Hatályát veszti a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 6. mellékletben foglalt táblázat 3.2 sora.

24. A halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól  
44/2015. (VII. 28.) FM rendelet módosítása

24. § (1) A  halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól szóló 44/2015. (VII. 28.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 44/2015. (VII. 28.) FM rendelet]
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész 

helyébe a „halgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) szöveg,
b) 1.  § (3)  bekezdésében, 2.  § (1) és (2)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 5.  §-ában, 6.  § (1)  bekezdés 

nyitó szövegrészében, (2) és (3)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, (2)  bekezdésében, 
(3)  bekezdés a) és b)  pontjában, (4)  bekezdésében, valamint 9.  § (2)  bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész 
helyébe a „miniszter” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a 44/2015. (VII. 28.) FM rendelet 6. § (2) bekezdésében az „a halgazdálkodásért felelős miniszterrel,” 

szövegrész.

25. Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, 
valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

25. §  Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint 
alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 15. § (3) bekezdés h) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Érvénytelen a pályázat, ha)
„h) a  pályázónak vagy annak a  gazdasági társaságnak, amelyben a  pályázó többségi befolyással rendelkezik, 
a  minisztériummal, az  országos illetékességű halgazdálkodási hatósággal, a  területi halgazdálkodási hatósággal 
vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal szemben 120 napot meghaladó, lejárt tartozása van.”

26. Az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint 
alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről 90/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

26. §  Az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának 
részletes feltételeiről szóló 90/2015. (XII. 22.) FM rendelet 4. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Érvénytelen a kezdeményezés, ha)
„f ) a  kezdeményezőnek a  minisztériummal, az  országos illetékességű halgazdálkodási hatósággal, a  területi 
halgazdálkodási hatósággal vagy a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal szemben 120 napot meghaladó, 
lejárt tartozása van.”
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27. Záró rendelkezés

27. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelethez
„4. számú melléklet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez

A barlangi túravezetői és a barlangi kutatásvezetői igazolványok mintája

18 

1. melléklet a     /2016. (...) FM rendelethez 
„4. számú melléklet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez 

 
A barlangi túravezetői és a barlangi kutatásvezetői igazolványok mintája 

 

 

 

 
 Kiállítás ideje:  

P. H. 

……………………………………. 
kormánymegbízott 

 
Ezen igazolvány tulajdonosa  

a törvényes rendelkezések betartása 
mellett barlangi túra és kutatás 

vezetésére jogosult. 

 
Pest Megyei Kormányhivatal 

BARLANGI KUTATÁSVEZETŐI 
IGAZOLVÁNY 

Név:   

Ig. sz.:  

Szül. hely, idő: 

  

Anyja neve: 
 
  

 
 

 

 

 
 Kiállítás ideje:  

P. H. 

……………………………………. 
kormánymegbízott 

 
Ezen igazolvány tulajdonosa  

a törvényes rendelkezések betartása 
mellett barlangi túra vezetésére 

jogosult. 

 
Pest Megyei Kormányhivatal 

BARLANGI TÚRAVEZETŐI 
IGAZOLVÁNY 

Név:   

Ig. sz.:  

Szül. hely, idő: 

  

Anyja neve: 
 
  

„ 
  ”
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2. melléklet a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelethez
„Melléklet a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

A B

Sorszám A számla felett rendelkezésre jogosult közigazgatási szerv Előirányzat-felhasználási számlák

1. Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000

2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000

3. Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00299561-00000000

5. Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000

6. Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000

7. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000

8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000

9. Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000

10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000

11. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000

12. Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000

13. Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00333489-00000000

14. Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000

16. Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000

17. Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000

18. Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000

19. Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00303066-00000000
”

3. melléklet a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelethez
„1. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

A B

Sorszám A számla felett rendelkezésre jogosult közigazgatási szerv Előirányzat-felhasználási számlák

1. Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000

2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000

3. Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00299561-00000000

5. Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000

6. Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000

7. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000

8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000

9. Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000

10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000

11. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000
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12. Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000

13. Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00333489-00000000

14. Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000

16. Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000

17. Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000

18. Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000

19. Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00303066-00000000
”

4. melléklet a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelethez
„7. melléklet a 14/2015. (III. 31.) FM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

A B

Sorszám A számla felett rendelkezésre jogosult közigazgatási szerv Előirányzat-felhasználási számlák

1. Földművelésügyi Minisztérium 10032000-01494549-00000000

2. Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000

4. Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00335656-00000000

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000

7. Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00335670-00000000

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000

9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000

10. Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00335694-00000000

12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000

13. Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000

14. Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00335728-00000000

15. Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000

17. Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000

18. Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000

19. Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000

20. Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00303066-00000000
”
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A nemzetgazdasági miniszter 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
az utólagos adófizetés és a részesedés kedvezményes megszerzése részletes szabályairól

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45.  § (4) és(5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
KÖZÖS SZABÁLYOK

1. Tárgyi hatály

1. §  E rendelet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.)
a)  39/D. §-ában meghatározott utólagos adófizetésre, valamint
b)  39/E. §-ában meghatározott részesedés kedvezményes megszerzésére
vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg.

2. Az eljárásra jogosult bank

2. § (1) Az utólagos adófizetéssel és a  részesedés kedvezményes megszerzésével összefüggő adókötelezettségek 
teljesítésében közreműködhet:
a) a Magyarországon székhellyel rendelkező bank, valamint az  Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező bank magyarországi fióktelepe, kivéve, ha 
kockázatos adózónak minősül;

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező, az  a)  pont 
hatálya alá nem tartozó bank, ha az illetősége szerinti államban országos hatáskörrel rendelkező adóhatóság 
igazolta, hogy nincs tudomása olyan körülményről, amely valószínűsíti, hogy az e rendeletben szabályozott 
adókötelezettségei maradéktalan teljesítésére nem lesz képes.

 (2) Az (1)  bekezdés b)  pontja hatálya alá tartozó bank közreműködésének az  is feltétele, hogy az  adózás rendjéről 
szóló törvény szerinti olyan, kockázatos adózónak nem minősülő pénzügyi képviselővel rendelkezik, amely vállalja, 
hogy a  bank utólagos adófizetéssel összefüggő adófizetési és adóbevallási kötelezettségeit, valamint az  utólagos 
adófizetéssel és a részesedés kedvezményes megszerzésével összefüggő igazolásmegőrzési kötelezettségét teljesíti.

3. Az eljárásra jogosult bank kijelölése

3. § (1) A bank a  Gst. 39/D.  § (6)  bekezdése és 39/E.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti kijelölése iránti kérelmét írásban 
nyújtja be az  állami adóhatóságnak. Kijelölése esetén a  bank tevékenységét nem korlátozhatja csak az  utólagos 
adófizetésben vagy csak a részesedés kedvezményes megszerzésében való közreműködésre.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti kérelem benyújtásának határideje a  2.  § (1)  bekezdés a)  pontja hatálya alá tartozó bank 
esetében 2017. január 31., a  2.  § (1)  bekezdés b)  pontja hatálya alá tartozó bank esetében 2017. február 28. 
A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben:
a) a magyarországi székhelyű bank feltünteti cégnevét, székhelyét és adószámát;
b) a külföldi székhelyű bank magyarországi fióktelepe feltünteti cégnevét, címét és adószámát, továbbá 

a  külföldi székhelyű bank elnevezését, székhelyét és az  illetősége szerinti államban országos hatáskörrel 
rendelkező adóhatóság által megállapított adóazonosító számát;

c) az a)–b)  pont hatálya alá nem tartozó bank feltünteti elnevezését, székhelyét és az  illetősége szerinti 
államban országos hatáskörrel rendelkező adóhatóság által megállapított adóazonosító számát, továbbá 
pénzügyi képviselője cégnevét, székhelyét és adószámát.

 (4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti bank az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolja:
a) a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adóhatósági igazolást,
b) pénzügyi képviselője meghatalmazását, valamint a  pénzügyi képviselőnek a  meghatalmazás elfogadására 

vonatkozó nyilatkozatát.
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 (5) Az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyében hatósági eljárás keretében dönt. A hatósági eljárás során 
a  kérelem visszavonásának, hiánypótlásnak, szakhatóság eljárásának, az  eljárás felfüggesztésének és szakértői 
vélemény elkészítésének nincs helye. Az ügyintézési határidő 15 nap.

 (6) Az (1)  bekezdés szerinti kérelem alapján az  adóhatóság a  bankot az  utólagos adófizetésben és a  részesedés 
kedvezményes megszerzésében történő közreműködésre határozatában kijelöli, ha a kérelem megfelel a Gst.-ben és 
e rendeletben meghatározott minden feltételnek, egyébként a bank kijelölését határozatával elutasítja.

 (7) A bankot az (1) bekezdés szerinti kérelme alapján kijelölő határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

4. A kijelölés visszavonása

4. §  Az adóhatóság a  bank 3.  § (6)  bekezdés szerinti kijelölését kérelemre vagy hivatalból, hatósági eljárás keretében 
visszavonja, ha a  bank már nem felel meg a  kijelölésre előírt bármely feltételnek (így különösen, ha a  bank vagy 
pénzügyi képviselője már kockázatos adózónak minősül, pénzügyi képviselője nem teljesítette a  pénzügyi 
képviselettel járó kötelezettségeit), vagy felszámolását kezdeményezték. A  kijelölés visszavonásáról rendelkező 
határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

5. Közzététel

5. §  Az állami adóhatóság a  3.  § (6)  bekezdés szerint kijelölt bankra vonatkozóan honlapján 2017. június 30-ig 
folyamatosan közzéteszi a  3.  § (3)  bekezdés szerinti összes adatot. A  közzététel tartalmazza a  bank kijelölésének 
napját és a  kijelölésről rendelkező határozat számát, továbbá – a  kijelölés visszavonása esetén – a  kijelölés 
visszavonásának napját és a visszavonásról rendelkező határozat számát is.

II. FEJEZET
UTÓLAGOS ADÓFIZETÉS

6. A természetes személy nyilatkozata

6. § (1) A természetes személy a Gst. 39/D. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatát írásban teszi meg.
 (2) A természetes személy (1) bekezdés szerinti nyilatkozata az 1. melléklet szerinti adatokat tartalmazza.
 (3) A természetes személy az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatán feltüntetheti a  nyilatkozat szerinti jövedelem 

megszerzésének adóévét. Ha a  jövedelmet több adóévben szerezte, a  nyilatkozatot adóévenként külön-külön 
is megteheti. Ha a  természetes személy különböző pénznemekben szerzett jövedelmet, a  nyilatkozatát 
pénznemenként (és esetleg adóévenként) külön-külön is megteheti.

 (4) Ha a  természetes személy az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékletet csatolt, ezt a  nyilatkozaton 
a mellékletek számának megjelölésével kell jeleznie.

 (5) Az (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat átvételét a  kijelölt bank nem tagadhatja meg, ha a  nyilatkozat megfelel 
a Gst.-ben és az e rendeletben meghatározott összes feltételnek. A nyilatkozat átvétele esetén a bank a nyilatkozatot 
záradékkal látja el, amelyben kijelenti, hogy a  nyilatkozatot átvette, valamint meggyőződött arról, hogy 
a nyilatkozatot az a természetes személy tette meg, akinek adatai a nyilatkozaton szerepelnek.

 (6) Az (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat tekintetében bizonylatmegőrzési kötelezettség a  nyilatkozat kiállítása évét 
követő ötödik év végéig azt a  bankot terheli, amely a  nyilatkozatot az  (5)  bekezdés szerinti záradékkal látta el. 
A nyilatkozattevő a nyilatkozat megőrzésére nem kötelezett.

7. Az adómegállapításra szolgáló bankszámla

7. § (1) A bank a Gst. 39/D. § (7) bekezdése szerinti bankszámlát a 6. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat átvételét (záradékkal 
történő ellátását) követő 3 munkanapon belül köteles megnyitni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bankszámla kizárólag a Gst. 39/D. § (8) bekezdése szerinti adókötelezettségek teljesítésére 
szolgál, az adó és az önellenőrzési pótlék levonását követően fennmaradó egyenlegét a bank köteles haladéktalanul 
ügyfélszámlára átvezetni.

 (3) A bank rendelkezhet arról, hogy az (1) bekezdés szerinti bankszámlát csak forintban vezeti, vagy meghatározhatja, 
hogy a forinton kívül milyen más pénznemben vezeti.
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8. Külföldi pénznem alkalmazása

8. § (1) Ha a Gst. 39/D. § (4) bekezdése szerinti személyi jövedelemadó alapjául szolgáló jövedelem 6. § (1) bekezdés szerinti 
nyilatkozatban feltüntetett összege nem forint, a jövedelem forintra történő átváltása során a Magyar Nemzeti Bank 
által jövedelem megszerzésének adóéve utolsó napjára vonatkozóan közzétett árfolyamot kell alkalmazni.

 (2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó esetben a Gst. 39/D. § (4) bekezdés szerinti személyi jövedelemadót és annak 
a  Gst. 39/D.  § (7) és (8)  bekezdés szerinti önellenőrzési pótlékát az  (1)  bekezdés szerint forintra átszámított 
jövedelem alapulvételével kell megállapítani.

 (3) Ha a  7.  § (1)  bekezdés szerinti bankszámlán a  pénzösszeg jóváírása nem forintban történt, akkor a  Gst. 39/D.  § 
(4) bekezdés szerinti személyi jövedelemadót és annak a Gst. 39/D. § (7)–(8) bekezdés szerinti önellenőrzési pótlékát 
a  bank a  pénzösszeg bankszámlán történő jóváírása napján érvényes hivatalos MNB-árfolyamán kell a  külföldi 
pénzösszegből levonni.

9. A banki igazolás

9. §  A Gst. 39/D.  § (9)  bekezdés szerinti banki igazolást a  bank a  2.  melléklet szerinti tartalommal állítja ki. Ha a  bank 
önellenőrzési pótlékot nem állapított meg, az igazoláson azt kell feltüntetnie, hogy az önellenőrzési pótlék összege 
nulla.

III. FEJEZET
RÉSZESEDÉS KEDVEZMÉNYEZETT MEGSZERZÉSE

10. A tagi részesedés megszerzésének alapjául szolgáló szerződés

10. § (1) A Gst. 39/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
a) magyar nyelven készült, vagy hiteles, illetve hitelesített magyar nyelvű fordítása rendelkezésre áll;
b) a benne félként részt vevő valamennyi személyre vonatkozóan tartalmazza

ba) természetes személy esetében családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és 
idejét, anyja születési családi és utónevét és lakcímét vagy levelezési címét,

bb) jogi személy és egyéb szervezet esetében elnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát (nyilvántartási 
számát), valamint a  cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezését és 
székhelyét;

c) tartalmazza az  átruházott tagi részesedés névértékét vagy más azonosítóját, a  kibocsátó megnevezését, 
székhelyét, valamint – ha rendelkezik ilyennel – cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), a  cégjegyzékét 
(nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezését, továbbá az  átruházott tagi részesedések 
darabszámát;

d) tartalmazza annak meghatározását, hogy a  c)  pont szerinti tagi részesedés megszerzése révén az  azt 
megszerző személy mekkora részesedést szerez a  tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet 
saját tőkéjében;

e) valamennyi fél tekintetében meghatározza a  teljesítés határidejét, továbbá rendelkezik arról, hogy 
az  átruházás ingyenesen vagy ellenérték fejében történik, továbbá az  ellenérték fejében történő átruházás 
esetében kimondja, hogy az  ellenérték teljesítése kizárólag a  Gst. 39/E.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerint 
kijelölt bank által vezetett bankszámla megterhelésével történhet, valamint tartalmazza a  kijelölt bank 
megnevezését;

f ) tartalmazza a  tagi részesedést átruházó fél arra vonatkozó kijelentését, hogy vagyona részben sem ered 
bűncselekményből, valamint a tagi részesedés átruházása bűncselekményt nem valósít meg;

g) tartalmazza megkötésének helyét és idejét, valamint a szerződést minden félnek aláírásával látta el.
 (2) Ha a szerződésben jogi személy, egyéb szervezet is félként vesz részt, akkor az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt 

adatokat a képviseletében eljáró egy vagy több személy tekintetében is fel kell tüntetni a szerződésben.
 (3) Az (1) bekezdés szerint a tagi részesedést megszerző fél és a részére a Gst. 39/E. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja 

szerinti igazolást kiállító bank a szerződést a megkötésének, illetve az  igazolás kiállításának évét követő ötödik év 
végéig köteles megőrizni.
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11. A tagi részesedés ellenértékének teljesítésére szolgáló bankszámla

11. § (1) A Gst. 39/E.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti bankszámlát a  bank a  12.  § szerinti nyilatkozat átvételét (záradékkal 
történő ellátását) követő 3 munkanapon belül köteles megnyitni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bankszámla kizárólag a tagi részesedés ellenértékének teljesítésére szolgál.
 (3) A bank rendelkezhet arról, hogy az (1) bekezdés szerinti bankszámlát csak forintban vezeti, vagy meghatározhatja, 

hogy a forinton kívül milyen más pénznemben vezeti.

12. A tagi részesedést megszerző személy nyilatkozata

12. § (1) A tagi részesedést megszerző személy (természetes személy, jogi személy, egyéb szervezet) a  11.  § szerinti 
nyilatkozatot írásban, a 3. melléklet szerinti tartalommal teszi meg.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékletként csatolni kell:
a) a 10. § szerinti szerződés eredeti példányát vagy közokiratba foglalt másolatát;
b) a tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos által 

ellenjegyzett okiratba vonatkozó nyilatkozatát arról, hogy
ba) értékpapírt nem bocsátott ki, vagy
bb) az általa kibocsátott értékpapírt a  tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdén nem forgalmazzák, 

valamint a tőzsdei forgalmazás engedélyezése iránti eljárás sincs még folyamatban.
 (3) A kijelölt bank az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat átvételét megtagadja, ha a  nyilatkozathoz mellékelt szerződés 

szerint átruházott tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet a  Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezettel (OECD-vel) együtt nem működő államban rendelkezik székhellyel. Egyébként az (1) bekezdés 
szerinti nyilatkozat átvételét a  kijelölt bank nem tagadhatja meg, ha a  nyilatkozat megfelel a  Gst.-ben és 
az e rendeletben meghatározott összes feltételnek. A nyilatkozat átvétele esetén a bank a nyilatkozatot záradékkal 
látja el, amelyben kijelenti, hogy a  nyilatkozatot átvette, valamint meggyőződött arról, hogy a  nyilatkozatot 
az a személy tette meg, amelynek adatai a nyilatkozaton szerepelnek.

 (4) Az (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat tekintetében bizonylatmegőrzési kötelezettség azt a  bankot terheli, amely 
a  nyilatkozatot a  (4)  bekezdés szerinti záradékkal látta el. A  nyilatkozattevő a  nyilatkozat megőrzésére nem 
kötelezett.

13. A banki igazolás

13. §  A bank a Gst. 39/E. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti banki igazolást a 4. melléklet szerinti tartalommal 
állítja ki.

14. A fizetési kötelezettségek alóli mentesség igazolása

14. §  A fizetési kötelezettség Gst. 39/E.  § (1)  bekezdése szerinti keletkezésének hiányát az  adózó a  tagi részesedés 
ingyenes megszerzése esetén a  Gst. 39/E.  § (1)  bekezdés d)  pont da)  alpontja szerinti bejelentéséről kiállított 
adóhatósági igazolással, egyébként a 13. § szerinti banki igazolással bizonyítja. Az adózó az igazolásokat a kiállítás 
évét követő ötödik év végéig köteles megőrizni.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az utólagos adófizetéshez szükséges nyilatkozat

A 6. § (2) bekezdésével összhangban, a természetes személy a Gst. 39/D. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozata a következő adatokat 
tartalmazza:
 1. a nyilatkozattevő természetes személy családi és utóneve, adóazonosító jele, születési helye és ideje, valamint anyja 

születési családi és utóneve;
 2. a nyilatkozatot átvevő bank 3.  § (3)  bekezdés szerinti adatai és a  kijelöléséről rendelkező adóhatósági határozat 

száma;
 3. a nyilatkozattevő természetes személy által megszerzett jövedelem összege és pénzneme;
 4. a nyilatkozattevő természetes személy arra vonatkozó kijelentése, hogy a 3. pont szerinti jövedelem megfelel a Gst. 

39/D. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott minden feltételnek;
 5. a nyilatkozattevő természetes személy arra vonatkozó kijelentése, hogy a  3.  pont szerinti jövedelmet terhelő 

személyi jövedelemadóhoz kapcsolódóan az  önellenőrzési pótlék alapját képező adókülönbözet nem keletkezett, 
ha ezt a tényt a nyilatkozathoz mellékelt (egy vagy több) okirattal igazolni tudja;

 6. a 2. pont szerinti bank felkérése arra, hogy teljesítse a 3. pont szerinti jövedelmet a Gst. 39/D. § (4) bekezdése szerint 
terhelő személyi jövedelemadóval összefüggő adókötelezettségeket;

 7. a  nyilatkozattevő természetes személy arra vonatkozó kijelentése, hogy az  utólagos adófizetési kötelezettség 
teljesítése érdekében befizetett összegek nem származnak bűncselekményből.

2. melléklet az 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az utólagos adófizetésről kiállított banki igazolás

A 9. §-sal összhangban, a bank a Gst. 39/D. § (9) bekezdés szerinti igazolást a következő tartalommal állítja ki:
„IGAZOLÁS
adókötelezettségeknek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 
39/D. §-a szerinti teljesítéséről
1. [Az igazolást kiállító bank 3. § (3) bekezdés szerinti adatai.]
2. Az adóalany természetes személy

– családi és utóneve,
– adóazonosító jele,
– születési helye és ideje,
– anyja születési családi és utóneve.

3.  Jelen okirattal az  1.  pontban meghatározott bank, mint a(z) [a kijelölésről rendelkező határozatot kiadó 
adóhatóság megnevezése] [a határozat száma] számú határozatával a  Gst. 39/D.  § (6)  bekezdése szerint kijelölt 
bank, igazolja, hogy a 4–5. pontban meghatározott jövedelmet terhelő, a 6. pont szerinti személyi jövedelemadót, 
valamint annak a  7.  pont szerinti önellenőrzési pótlékát a  Gst. 39/D.  § (6)  bekezdése alapján a  számlán jóváírt 
összegből levonta.
4. A jövedelem összege és pénzneme:
5. A jövedelem megszerzésének adóéve:
6. A levont személyi jövedelemadó összege: …………… HUF
7. Az önellenőrzési pótlék összege: ……… HUF

[Dátum]

  [Cégszerű aláírás]”
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3. melléklet az 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

A tagi részesedés ellenértékéhez kapcsolódó bankszámla megnyitásához szükséges nyilatkozat

A 12.  § (1)  bekezdésével összhangban, a  tagi részesedést megszerző személynek Gst. 39/E.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
bankszámla megnyitásához szükséges nyilatkozat a következő adatokat tartalmazza:
 1.  a nyilatkozattevő

–  természetes személy családi és utóneve, adóazonosító jele, születési helye és ideje, valamint anyja születési 
családi és utóneve,

–  jogi személy és egyéb szervezet elnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma (nyilvántartási száma), valamint 
a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezése;

 2.  a nyilatkozatot átvevő bank 3.  § (3)  bekezdés szerinti adatai és a  kijelöléséről rendelkező adóhatósági határozat 
száma;

 3.  a 2. pont szerinti bank felkérése arra, hogy a nyilatkozattevő részére nyissa meg a Gst. 39/E. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti bankszámlát.

4. melléklet az 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

A részesedés kedvezményes megszerzéséről kiállított banki igazolás

A 13.  §-sal összhangban a  bank Gst. 39/E.  § (1)  bekezdés d)  pont db)  alpontja szerinti igazolást a  következő 
tartalommal állítja ki:
„IGAZOLÁS
tagi részesedés ellenértékének a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
(a továbbiakban: Gst.) 39/E. §-a szerinti teljesítéséről
1. [Az igazolást kiállító bank 3. § (3) bekezdés szerinti adatai.]
2. [A tagi részesedést megszerző személy 3. számú mellélet 1. pont szerinti adatai.]
3.  Jelen okirattal az  1.  pontban meghatározott bank, mint a(z) [a kijelölésről rendelkező határozatot kiadó 
adóhatóság megnevezése] [a határozat száma] számú határozatával a  Gst. 39/E.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerint 
kijelölt bank, igazolja, hogy a 2. pontban meghatározott személy által megszerzett, a 4. pontban meghatározott tagi 
részesedés tekintetében a Gst. 39/E. § (1) bekezdésében és 39/E. § (2) bekezdésének a)–b) pontjában foglalt összes 
feltétel teljesült.
4. [Az átruházott tagi részesedés 10. § (1) bekezdés c) pont szerinti adatai.]

[Dátum]

  [Cégszerű aláírás]”
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A nemzetgazdasági miniszter 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
az egyes önkormányzati adózási és illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím, valamint az 1–6. melléklet tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

1. §  Az eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) 
PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya)
„a) a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal), illetve 
a 2. § (3) bekezdés szerinti pénzügyi elszámolás megtörténtét igazoló szervre (a továbbiakban: igazoló szerv),”
(terjed ki.)

2. §  Az R1. 2. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  járási hivatal a  mellékletben meghatározott adatállományt naponta megküldi az  igazoló szervnek, amely 
a  kérelemazonosítóból ügyszámot képez, és még aznap elektronikus úton megkeresi a  Kincstárt, hogy igazolja 
a  pénzügyi elszámolás megtörténtét. A  (2)  bekezdésben foglalt esetben a  járási hivatal megkeresésében 
az  eljárási illeték összegét egy kérelemazonosító alatt összevontan kell feltüntetni. Az  ügyazonosító a  Kincstár 
által rendelkezésre bocsátott intézményazonosítóból és az  ügyszámból áll. A  Kincstár a  megkereséstől számított 
15 napon belül az  igazoló szerv által közölt ügyazonosítóra és a  bizonylat gyártójának kódjára (a továbbiakban: 
gyártókódra) hivatkozással közli az  igazoló szervvel a  megfizetett illeték összegét, a  megfizetés időpontját és azt 
a  tényt, hogy az  adott készpénzátutalási megbízás azonosító számára és gyártókódjára érkezett-e korábban más 
szervtől megkeresés.
(4) A  járási hivatal az  (1) és a  (2)  bekezdésben említett hiányos befizetés esetén, valamint ha az  igazoló szerv 
értesítése szerint a  megfizetés nem vagy csak részben történt meg, haladéktalanul felhívja az  ügyfelet, hogy 
8  napon belül fizesse meg az  eljárási illetéket. A  fizetési kötelezettség mértékéről, módjáról és határidejéről, 
valamint a mulasztás jogkövetkezményéről az ügyfelet egyidejűleg tájékoztatja. A hiányzó illetéket azon az – igazoló 
szerv értesítése alapján történő felhívás esetén ügyazonosítóval ellátott – készpénzátutalási megbízáson kell 
megfizetni, amelyet a  járási hivatal a  hiánypótlási felhívással egyidejűleg ad át vagy küld az  ügyfél részére. 
A tájékoztatás, felhívás megtörténtét a kérelemre fel kell vezetni, illetőleg az igazoló szerv értesítése alapján történő 
hiánypótlás esetén a nyilvántartásban rögzíteni kell.
(5) Az  eljárási illeték hiánypótlási felhívásra történő megfizetésének ellenőrzése iránt a  járási hivatal a  felhívás 
közlésétől számított 8 nap elteltével a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ha az igazoló szerv értesítése szerint 
a  megfizetés nem történt meg, a  járási hivatal az  eljárást megszünteti. Amennyiben az  illetékfizetés csak részben 
történt meg, a járási hivatal az illetékhiányról leletet állít ki.”

3. §  Az R1.
a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 2. § (1) bekezdésében, továbbá a 4. § (1) bekezdésében az „az okmányirodánál, 

járási hivatalnál” szövegrész helyébe az „a járási hivatalnál” szöveg,
b) Az  eljárási illeték megfizetése és a  megfizetés ellenőrzése az  okmányirodánál, járási hivataloknál alcímben 

az „az okmányirodánál, járási hivataloknál” szövegrész helyébe az „a járási hivataloknál” szöveg,
c) 3. §-ában az „Az okmányirodánál, járási hivatalnál” szövegrész helyébe az „A járási hivatalnál” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében az „Az okmányiroda és a járási hivatal” szövegrész helyébe az „A járási hivatal” szöveg
lép.
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4. §  Hatályát veszti az R1.
a) 2. § (2) bekezdésében az „okmányirodánál,” szövegrész,
b) 4. § (3) bekezdésében „az okmányiroda és” szövegrész.

2. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illeték kiszabásáról, elszámolásáról és 
könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

5. §  Hatályát veszti az  illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az  illeték kiszabásáról, elszámolásáról és 
könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „ , az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében” szövegrész,
b) 4. §-a,
c) 7–8/A. §-a,
d) 9. § (2)–(3) bekezdése,
e) 3–8. számú melléklete.

3. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

6. §  Az  önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R2. rendelet) 1.  § (2)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően]
„b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2016. évre a 18. melléklet, a 2017. évre és 
az azt követő évekre a 23. melléklet,”
(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

7. § (1) Az R2. rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 3. melléklete a 2. melléklet,
c) 7. melléklete a 3. melléklet,
d) 13. melléklete a 4. melléklet,
e) 18. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.

 (2) Az R2. rendelet a 6. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

4. Az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó 
köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati 
adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 
módosítása

8. § (1) Az  önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások 
nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az  önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3. rendelet) 6.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  önkormányzati adóhatóság 7–18.  § és 20.  §, valamint az  adópolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzétett útmutató szerint teljesíti adatszolgáltatását.”

 (2) Az R3. rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  adatszolgáltatás során a  települési önkormányzat elnevezését, a  törzskönyvi azonosító számát (PIR), 
a  székhelyét, adószámát, KSH-statisztikai számjelét, államháztartási egyedi azonosító számát (ÁHTI), a  települési 
önkormányzat fekvése szerinti megyét, pénzügyi körzetét, településtípusát is fel kell tüntetni.”

 (3) Az  R3. rendelet „6. Adatszolgáltatás az  önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtájáról és 
az elektronikus kapcsolattartás szabályairól” alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
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„7/A.  § (1) Az  önkormányzati adóhatóság a  Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerén keresztül adatot 
szolgáltat az  állami adó- és vámhatósághoz benyújtott iparűzési adóbevallási nyomtatvány fogadására szolgáló 
Hivatali Kapu
a) létesítésének időpontjáról, KRID azonosítójáról,
b) azonosító adatában bekövetkezett változásról
a létesítést, illetve a változást követő hónap tizedik napjáig.
(2) A  Kincstár a  hozzá beérkezett adatokat tíz munkanapon belül feldolgozza és települések szerinti bontásban 
(a településhez tartozó KSH kód hozzárendelésével) elektronikus úton feldolgozható formátumban az állami adó- és 
vámhatóság részére elektronikus úton megküldi.”

 (4) Az R3. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  építményadó, a  telekadó kivetési összesítőket településsorosan az  adópolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium holnapján közzétett útmutatóban meghatározottak szerint kell elkészíteni.”

 (5) Az R3. rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § Az e  rendelet szerinti, 2016. évről szóló, 2017. évben teljesítendő adatszolgáltatást az adópolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett útmutató alapján kell teljesíteni.”

9. §  Hatályát veszti az R3. rendelet
a) 7. § (5) bekezdése,
b) 8. § (4) bekezdése,
c) 9. § (4) bekezdése,
d) 11. § (4) bekezdése,
e) 12. § (4) bekezdése,
f ) 13. § (4) bekezdése,
g) 16. § (4) bekezdése,
h) 17. § (4) bekezdése,
i) 18. § (7) bekezdése,
j) 1–18. melléklete.

5. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

1 
 

1. Az R2. rendelet 1. melléklet „B” jelű betétlap VI. „Törvényi mentesség” elnevezésű pont 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Törvényi mentesség) 
„ 

    VI. Törvényi mentesség:  
 

 Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, 

 növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény 

Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos 

alapterülete________m2 vagy forgalmi értéke: ___________________ Ft. 

Radioaktív hulladék elhelyezésére használt építmény 

Kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény 

„ 

2. R2. rendelet 1. melléklete a „B” jelű betétlapot követően a következő „C” jelű betétlappal 
egészül ki: 

„Oldalszám: ____ 
„C” jelű betétlap az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről 

A betétlapot a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni 
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni) 

 
 

Az adótárgy megnevezése: __________________________, ____/____ (betétlap/oldalszám) 
 

 

1. 
Az építmény forgalmi 
értékét befolyásoló főbb 
műszaki paraméterek: 

 

1.1. Az építmény felépítésének, 
létesítésének időpontja (év):  

1.2. Az építmény hasznos 
alapterülete:  

1.3. 
Az építmény legutolsó teljes 
felújítása befejezésének 
időpontja (év)*: 

 

1.4. 
Az építmény teherhordó 
falazata, illetve az alkalmazott 
építési technológia: 

* Tégla 
* Kő 
* Monolit beton 
* Házgyári panel 
* Könnyűszerkezet 
* Fa 
* Vályog 
* Vert és egyéb hagyományos 
* Egyéb nem hagyományos 

2. 
Az építmény forgalmi 
értékét befolyásoló főbb 
használati jellemzői: 
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2 
 

2.1. Az építmény (lakás) 
komfortfokozata: 

* Összkomfortos 
* Komfortos 
* Félkomfortos 
* Komfort nélküli 

2.2. 

Többlakásos lakóépületben 
lévő lakások tájolása: 

* Egyik szoba sem nyílik udvari vagy északi 
irányba 
* Szobák legalább felének ablaka udvarra vagy 
északi irányba nyílik 
* Egyéb: ___________ 

2.3. 
Többlakásos lakóépületben 
lévő lakások 
megközelíthetősége: 

* Lépcső 
* Lift 
* Egyéb: ___________ 

2.4. Fűtési mód: 

* Egyedi fűtés 
* Központi fűtés 
* Távfűtés 
* Etage 
* Egyéb: ___________ 

*A bevallás benyújtását megelőző 5 évben, legalább két fő szerkezeti elem (pl. tetőszerkezet felújítása, 
nyílászárók cseréje) teljes felújítása, cseréje esetén kell kitölteni. 

 
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 
________________________ 

helység év hó nap 

 
_________________________________ 

a bevallásbenyújtó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása  

” 
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2. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

3 
 

1. Az R2. rendelet 3. melléklet VI. pontja „VI. Az ingatlan általános jellemzői” pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

(VI. az ingatlan általános jellemzői) 
„ 

” 
2. Az R2. rendelet 3. melléklet VII. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Mentességek, kedvezmények) 
„ 

1.2. A mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek. (Az illetékes mezőgazdasági 
igazgatási szerv által kiállított igazolás csatolandó!)” 

3. Az R2. rendelet 3. melléklete a következő IX. és X. ponttal egészül ki: 
„ 

IX.                     A telek forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről 
 

1. 
A telek forgalmi értékét 
befolyásoló főbb 
paraméterek: 

 

1.3. A telek közművesítettsége: 

* Ivóvíz 
* Szennyvízcsatorna 
* Csapadékelvezető-csatorna 
* Házi derítő (szikkasztó) 
* Lakossági áram 
* Ipari áram 
* Földgáz 
* Egyedi gáztartás 

1.4. A telek megközelíthetősége 
(közútkapcsolat): 

* Aszfaltút 
* Beton- vagy egyéb szilárdburkolatú út 
* Földút 
* A telek nem rendelkezik útkapcsolattal 

1.5. A telekadó hatálya alá tartozó 
terület mérete (m2):  

 
 

VI. Az ingatlan általános jellemzői 

1. Az ingatlan teljes területe: ______________m2  
2. Az ingatlanból építménnyel (épület, épületrésszel lefedett 

terület)_____________________m2 
 

3. Telekadó hatálya alá tartozó terület (1-2):______________ m2  
4. A telekadó hatálya alá tartozó területre jutó forgalmi 

érték:__________________Ft (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetén kell 
kitölteni!) 
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4 
 

 
X. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek 
 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

5. Jelölje X-szel: 
 □ 5.1. Az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult 

állandó meghatalmazott 

□ 5.2. meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ 5.3. adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

” 
4. Hatályát veszti az R2. rendelet 3. melléklet XI. pontja. 
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3. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

5 
 

1. Az R2. rendelet 7. melléklet „A” jelű betétlap I. pont 5. alpontjában az „5. Szolgálati 
kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák száma:” szövegrész helyébe az „5. 
Szolgálati kötelezettséget teljesítő, illetve a hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák 
száma:” szöveg lép. 

 
2. Az R2. rendelet 7. melléklet „B” jelű betétlap II. pont 5. alpontjában az „5. Szolgálati 

kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:” szövegrész helyébe az „5. 
Szolgálati kötelezettséget teljesítő, illetve a hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák 
szállásdíja:” szöveg lép. 
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4. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

6 
 

1. Az R2. rendelet 13. melléklet III. pontja „III. Az adómentesség jogcíme” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 
III. Az adómentesség jogcíme 

 a) az adóalany költségvetési szerv,     b) az adóalany alapítvány, egyesület, 
 c) helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító adóalany autóbusza, 
 d) egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű, 
 e) tűzoltó szerkocsi, 
 fa) súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve (A mentességet igazoló iratot csatolni kell.) 
 fb) súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító vele közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve,  
 g) környezetkímélő gépkocsi, 
 h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja, 
 i) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben  

      kihirdetett békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű. 

„ 
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5. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

7 
 

1. Az R2. rendelet 18. melléklet „FŐLAP” helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
BEVALLÁS 

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

FŐLAP 
20... évben kezdődő adóévben a/az  ________________________________ önkormányzat 

illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, 

fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.) 

 
I. Bevallás jellege 

1. □ Éves bevallás 

2. □ Záró bevallás 

3. □ Előtársasági bevallás 
4. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 
5. □ Év közben kezdő adózó bevallása 
6. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi 

bevallása 
7. □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő 

bevallása 
8. □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal 

rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása 
9. □ A Htv. 37. § (2) bek. a) pontja és a (3) bek. alapján adóévben állandó jellegű 

iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 
10. □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 
11. □ A Htv. 39/E. § szerint mentes adóalany bevallása 
12. □ A Htv. 39/F. § szerint mentes adóalany bevallása 

Az adóalanyt megillető adóelőny de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül, amennyiben e tényt 
ebben a négyzetben jelöli, akkor azzal elismeri, hogy a mentesség igénybevételére jogosult  

13. □ Önellenőrzés 
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II. Bevallott időszak  
 

 □□□□ év □□ hó □□ naptól- 

□□□□ év □□ hó □□ napig. 
 

III. Záró bevallás 

1. □Felszámolás 

2. □Végelszámolás 

3. □Kényszertörlés 

4. □Adószám megszüntetése 

5. □Átalakulás, egyesülés, szétválás 

6. □A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése 

7. □Hatósági megszüntetés 

8. □Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem 
bejegyzés előtti visszavonása 

9. □Székhely áthelyezése 

10. □Telephely megszüntetése 

11. □Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése 

12. □Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

13. □A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése 

14. □A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése 

15. □A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

16. □Egyéb: ___________ 
 

 
IV. A bevallásban szereplő betétlapok 

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □ 
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V. Adóalany 

1. Adóalany neve (cégneve):  _______________________________________________ 
2. Születési helye: _____________________________________________város/község 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
4. Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
7. Székhelye, lakóhelye: ________________________________________város/község 
8. _________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
9. Az adóbevallást kitöltő neve: _______________________________________________ 
10. Telefonszáma: __________________________________ 
11. E-mail címe:    __________________________________ 

 
VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata  

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom: 

a) □ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként 

b) □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként 

c) □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként 

d) □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként 
 

 
 

VII. Az adó 
 

(a 28. sor kivételével forintban) 
 

1. A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 
nettó  árbevétel (részletezése külön lapon 
található) 

□□□□□□□□□□□□ 
2. Eladott áruk beszerzési értékének, 

közvetített szolgáltatások értékének 
figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
adóalany esetén: „E”lap II/7. sor) együttes 
összege 

□□□□□□□□□□□□ 

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke □□□□□□□□□□□□ 
4. Anyagköltség  □□□□□□□□□□□□ 
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti  

fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen 
költsége 

□□□□□□□□□□□□ 
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6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap  
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6) 
bekezdésének alkalmazása esetén: „E” jelű 
lap III/11. sor] 

□□□□□□□□□□□□ 
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti 

korrekció (+,-)* □□□□□□□□□□□□ 
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az 

áttérési különbözet összege (+,-)* 
[részletezése az I jelű betétlapon található] 

□□□□□□□□□□□□ 
9. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó  

adóalap-mentesség  □□□□□□□□□□□□ 
10. A foglalkoztatás csökkentéséhez  

kapcsolódó adóalap-növekmény  □□□□□□□□□□□□ 
11. Korrigált Htv. szerinti – a  

vállalkozási szintű – adóalap [6+7+8-9+10] □□□□□□□□□□□□ 
12. Az önkormányzat illetékességi területére  

jutó – a 11. sorban lévő adóalap megosztása  
szerinti –   települési szintű adóalap 

□□□□□□□□□□□□ 
13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés  

alapján [Htv. 39/C. § (2) bek. szerint] □□□□□□□□□□□□ 
14. Adómentes adóalap önkormányzati döntés  

alapján [Htv. 39/C. § (4) bek. szerint] □□□□□□□□□□□□ 
15. Az önkormányzati rendelet szerinti 

adóköteles adóalap (12-13-14) □□□□□□□□□□□□ 
16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege  

(15. sor x __________ %) □□□□□□□□□□□□ 
17. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény  
[Htv. 39/C. § (2) bek. szerint] 

□□□□□□□□□□□□ 
18. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény  
[Htv. 39/C. § (4) bek. szerint] 

□□□□□□□□□□□□ 
19. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 

után az adóévben megfizetett és az 
önkormányzatnál levonható adóátalány 
összege 
[Htv. 40/A. § (1) bek. a) pontja szerint] 

□□□□□□□□□□□□ 
20. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege 
[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint] 

□□□□□□□□□□□□ 
21. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege  
[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint] 

□□□□□□□□□□□□ 
22. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege  
[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint]  

□□□□□□□□□□□□ 
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23. Az önkormányzati döntés szerint 
a vállalkozó az adóévben elszámolt 
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy 
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-
ának településre jutó hányada 
[Htv. 40/A. § (3) bek.] 

□□□□□□□□□□□□ 

24. Az iparűzési adófizetési kötelezettség 
[16-(17+18+19+20+21+22+23)] □□□□□□□□□□□□ 

25. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege □□□□□□□□□□□□ 
26. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap □□□□□□□□□□□□ 
27. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a □□□□□□□□□□□□ 
28. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó 

létszámnövekmény (főben kifejezett adat) □□□□□□□□□□□□ 
* negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
VIII. Adóelőlegek bevallása 

 
1. Előlegfizetési időszak :  

□□□□ év □□ hó □□ naptól- □□□□ év □□ hó □□ napig. 

2. Első előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
2.1. Összeg (forintban): □□□□□□□□□□□□□□□ 

3. Második előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
3.1. Összeg (forintban): □□□□□□□□□□□□□□□ 

 
 

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek 

 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
 

6. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

7. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

8. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

9. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 
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10. Jelölje X-szel: 
 □ 5.1. Az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult 

állandó meghatalmazott 

□ 5.2. meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ 5.3. adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

„ 
 
2. Az R2. rendelet 18. melléklet „I” jelű betétlapját követően a  következő „J” jelű betétlappal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
egészül ki: 
 
„ 

„J” JELŰ BETÉTLAP 
 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany 
tagjainak nyilatkozata 

 
I. Nyilatkozat 

 
Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, 
családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az 
adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.   

Oldalszám: __/__      
 

II. Adóalanyok adatai 
 

1. Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve: ________________________ 

2. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

1. Adóalany neve:________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ________________________________ 

1. Adóalany neve:________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ________________________________ 
1. Adóalany neve:________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ________________________________ 

*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni! 
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_______________________ □□□□ □□ □□ _______________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
„ 
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BEVALLÁS 
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

FŐLAP 
20.... évben kezdődő adóévben a/az  ________________________________ önkormányzat 

illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, 

fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.) 

 
I. Bevallás jellege 

1. □ Éves bevallás 

2. □ Záró bevallás 

3. □ Előtársasági bevallás 
4. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 
5. □ Év közben kezdő adózó bevallása 
6. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi 

bevallása 
7. □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő 

bevallása 
8. □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal 

rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása 
9. □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó 

jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 
10. □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 
11. □ A Htv. 39/E. §-a szerint men tes adóalany bevallása 
12. □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása 

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az 
adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!) 

13. □ Önellenőrzés 
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II. Bevallott időszak  
 

 □□□□ év □□ hó □□ naptól- 

□□□□ év □□ hó □□ napig. 
 

III. Záró bevallás 

1. □ Felszámolás 

2. □ Végelszámolás 

3. □ Kényszertörlés 

4. □ Adószám megszüntetése 

5. □ Átalakulás, egyesülés, szétválás 

6. □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése 

7. □ Hatósági megszüntetés 

8. □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a 
kérelem bejegyzés előtti visszavonása 

9. □ Székhely áthelyezése 

10. □ Telephely megszüntetése 

11. □ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése 

12. □ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

13. □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése 

14. □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése 

15. □ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

16. □ Egyéb: ________________ 
 

 
IV. A bevallásban szereplő betétlapok 

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □ 
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V. Adóalany 

1. Adóalany neve (cégneve):  _______________________________________________ 
2. Születési helye: _____________________________________________város/község 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
4. Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
7. Székhelye, lakóhelye: ________________________________________város/község 
8. _________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
9. Az adóbevallást kitöltő neve: 

_______________________________________________ 
10. Telefonszáma: __________________________________ 
11. E-mail címe:    __________________________________ 

 
VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata  

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom: 

a) □ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként 

b) □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként 

c) □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként 

d) □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként 
 

 
 

VII. Az adó 
 

(a 29. sor kivételével forintban) 
 

1. A Htv. szerinti − vállalkozási szintű − 
éves nettó árbevétel (részletezése külön 
lapon található): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Eladott áruk beszerzési értékének, 

közvetített szolgáltatások értékének 
figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) 
együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Anyagköltség:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti  

fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen 
költsége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – 
adóalap  
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) 
bekezdés alkalmazása esetén: „E” jelű lap 
III/11. sor]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés 

miatti korrekció (+,-)*: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az 

áttérési különbözet összege (+,-)* 
[részletezése az I jelű betétlapon 
található]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál 

számviteli önellenőrzési különbözet     
(+,-)*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
10. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó  

adóalap-mentesség:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
11. A foglalkoztatás csökkentéséhez  

kapcsolódó adóalap-növekmény: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
12. Korrigált Htv. szerinti – vállalkozási 

szintű – adóalap [6+7+8-9-10+11]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
13. Az önkormányzat illetékességi területére  

jutó − a 11. sorban lévő adóalap 
megosztása                                                                                                                                                                
szerinti − települési szintű adóalap: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
14. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
15. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
16. Az önkormányzati rendelet szerinti 

adóköteles adóalap (13-14-15): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege  

(16. sor x __________ %): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
18. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény  
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
19. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
20. Az ideiglenes jellegű iparűzési 

tevékenység után az adóévben megfizetett 
és az önkormányzatnál levonható 
adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
21. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege 
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja 
szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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22. A ráfordításként, költségként az adóévben 
elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
24. Az önkormányzati döntés szerint 

a vállalkozó az adóévben elszámolt 
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy 
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 
10%-ának településre jutó hányada 
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

25. Az iparűzési adófizetési kötelezettség 
[17-(18+19+20+21+22+23+24)]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

26. Az önkormányzatra jutó adóátalány 
összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

27. Külföldön létesített telephelyre jutó 
adóalap: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

28. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
29. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó 

létszámnövekmény (főben kifejezett 
adat): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
* negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni! 
 

 
VIII. Adóelőlegek bevallása 

 
1. Előlegfizetési időszak:  

□□□□ év □□ hó □□ naptól- □□□□ év □□ hó □□ napig. 

2. Első előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
2.1. Összeg (forintban): □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Második előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

3.1. Összeg (forintban): □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek 

 

 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

5. Jelölje X-szel: 
 □ 5.1. Az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult 

állandó meghatalmazott 

□ 5.2. meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ 5.3. adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

 
„A” JELŰ BETÉTLAP 

 
20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint 
készítő adóalany esetén] 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
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II.  Nettó árbevétel 

 

 
(forintban) 

 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó 

árbevétel [2-3-4-5-6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. A számviteli törvény, az Szja. törvény 

hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs 
felárral növelt ellenérték szerinti nettó 
árbevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve 

egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki 
adó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott 

regisztrációs adó, energiaadó, az alkoholos 
italok utáni népegészségügyi termékadó 
összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5.2. Az 5. sorból az energiaadó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5.3. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
 

„B” JELŰ BETÉTLAP 
 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 
 

 
I. Adóalany 

 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
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II. Nettó árbevétel 

(forintban) 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás 

nettó árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Befektetési szolgáltatás bevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Fedezeti ügyletek 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/ veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Fizetett kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után 

elszámolt elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
  
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„C” JELŰ BETÉTLAP 
 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása 
 

 
I. Adóalany 

 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II.  Nettó árbevétel 

 (forintban) 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Biztosítástechnikai eredmény: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Nettó működési költség: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Befektetésekből származó 

biztosítástechnikai ráfordítások (csak 
életbiztosítási ágnál) és az egyéb 
biztosítástechnikai ráfordítások együttes 
összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Fedezeti ügyletek 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/ veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, 

befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 
22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő 
tételek: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt 

csökkentések: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„D” JELŰ BETÉTLAP 

 
20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□  

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II.  Nettó árbevétel 

 (forintban) 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Befektetési szolgáltatási tevékenység 

bevételei: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Nem befektetési szolgáltatási 

tevékenység bevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Kapott kamatok és kamatjellegű 

bevételek együttes összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Fedezeti ügyletek nyereségének/ 

veszteségének nyereségjellegű 
különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/ veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„E” JELŰ BETÉTLAP 

    20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
  folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

  iparűzési adóbevalláshoz 

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített 
     szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja 
 

 
I.  Adóalany 

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozás tagja: □ 
Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 

(forintban) 
 

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) 
összesen: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 

szerinti export árbevételhez kapcsolódó 
elábé és közvetített szolgáltatások értéke 
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó 
árbevételű vállalkozónak nem kell 
kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó 
elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M 
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű 
vállalkozónak nem kell kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci 
ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és 
továbbértékesített, a számvitelről szóló 
törvény szerinti eladott áruk beszerzési 
értékeként elszámolt földgáz és 
villamosenergia beszerzési értéke (500 M 
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű 
vállalkozónak nem kell kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján 
(sávosan) megállapított, levonható elábé és 
közvetített szolgáltatások értéke együttes 
összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó 
árbevételű vállalkozónak nem kell 
kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített 
szolgáltatások értékének együttes összege 
[legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó 
esetén: (1+2), 500 M Ft  feletti nettó  
árbevétel esetén: (3+4+5+6)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

III. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén 
(forintban) 

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
nettó árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által 
figyelembe vehető összes anyagköltség, 
alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 
adóévben elszámolt közvetlen költsége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
eladott áruk beszerzési értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
közvetített szolgáltatások értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti export árbevételhez kapcsolódó 
összes elábé és közvetített szolgáltatások 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó 
elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti földgázpiaci és villamos energia 
piaci ügyletek elszámolása érdekében 
vásárolt és tovább értékesített, a 
számvitelről szóló törvény szerinti eladott 
áruk beszerzési értékeként elszámolt 
földgáz és villamos energia beszerzési 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) 
és (5) bekezdése alapján (sávosan) 
megállapított, levonható elábé és közvetített 
szolgáltatások értéke együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen 
figyelembe vehető eladott áruk beszerzési 
értékének és a közvetített szolgáltatások 
értékének együttes összege [5+6+7+8]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív 
előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű 
adóalap  
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy 
„B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. 
sor  ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 

_____________________ □□□□ □□ □□  
_________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 

 

„F” JELŰ BETÉTLAP 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

iparűzési adóbevalláshoz 
A vállalkozási szintű adóalap megosztása 

 
 

I.  Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. Az alkalmazott adóalap megosztási módszere 

 

1. □ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás 

2. □ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás 

3. □ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás 

4. □ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás 

5. □ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás 

6. □ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás 

7. □ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás 
 
 

III. A megosztás 
 

 
 
 

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. 
melléklete szerint – figyelembeveendő 
összes személyi jellegű ráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén foglalkoztatottak után az adóévben □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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– a Htv. melléklete szerint – 
figyelembeveendő személyi jellegű 
ráfordítás összege: 

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, 
telephely szerinti településekhez tartozó – a 
Htv. melléklete szerinti – összes 
eszközérték összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén figyelembeveendő – a Htv. 
melléklete szerinti – eszközérték összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- 
vagy földgázkereskedő villamosenergia 
vagy földgáz végső fogyasztók részére 
történő értékesítésből származó összes 
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi 
területére jutó számviteli törvény szerinti 
nettó árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Villamosenergia-elosztó hálózati 
engedélyes és földgázelosztói engedélyes 
esetén az összes végső fogyasztónak 
továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8. A 7. sorból az önkormányzat  illetékességi 
területén lévő végső fogyasztónak  
továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. 
pontja] származó, számviteli törvény 
szerinti értékesítés nettó árbevétele és az 
adóév utolsó napján fennálló, építőipari 
tevékenységgel összefüggésben készletre 
vett befejezetlen termelés, félkésztermék, 
késztermék értéke együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont 
és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre 
jutó összeg: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
végző vállalkozó távközlési szolgáltatást 
igénybe vevő előfizetőinek száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található számlázási cím szerinti 
vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vevő előfizetők száma:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység 
szolgáltatási helyeinek száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található vezetékes szolgáltatási 
helyeinek száma:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezeték nélküli távközlési 
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek 
száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található számlázási cím szerinti 
vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vevő előfizetők száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„G” JELŰ BETÉTLAP 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

iparűzési adóbevalláshoz 
Nyilatkozat a túlfizetésről 

 
 

I. Adóalany 
 

1. Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

3. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
4. A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma: 

□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 
 

  
II. Nyilatkozat 

 

1. □ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom. 

2. □ A túlfizetés összegét később esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

3. □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes helyi 
iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

4. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más 
adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó 
fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

5. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű 
köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 
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6. □ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem. 
 

 
III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek 

 

Sorszám 

Köztartozást 
nyilvántartó  
intézmény 

megnevezése 

Köztartozás 
fajtája 

Összeg 
(forint) 

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti 
számlaszám 

Intézmény által 
alkalmazott  

ügyfél azonosító szám 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

 
 

_______________________ □□□□ □□ □□  
______________________________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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„H” JELŰ BETÉTLAP 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

iparűzési adóbevalláshoz 
Önellenőrzési pótlék bevallása 

 
 

I.  Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

  
II. Önellenőrzés 

 
1. Adóalap változása 

(+, -) 
2. Adóösszeg változása 

(+,-) 
3. Az önellenőrzési pótlék 

alapja 
4. Az önellenőrzési pótlék 

összege 

    
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„I” JELŰ BETÉTLAP 
 

20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére 
  

 
I. Adóalany 

 
Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
  

 
II. Nettó árbevétel 

 (forintban) 
II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel 

1. Nettó árbevétel 
[2+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17
+18+19+20-21-22-23-24+25]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Bevétel [3+4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból, 

jogdíjból származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Beruházási szerződés alapján való 

szolgáltatás-nyújtásból származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Más standardok által az IAS 18 szerinti 

árbevételként elszámolni rendelt tételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Bevételt nem eredményező csere keretében 

elcserélt áru, szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Sztv. szerint – nem számlázott – utólag 

adott (fizetendő) szerződés szerinti 
engedmény: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
9. Az IAS 18 standard 11. bekezdés alapján 

bevételt csökkentő kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
10. Az IAS 11 standard alapján a bevételt 

csökkentő kötbér: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
11. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített 

szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében 
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
12. Saját név alatt történt bizományosi áru-

értékesítés számviteli törvény szerinti □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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bekerülési értéke: 

13. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 
kapcsolódó fedezeti ügylet 
bevételcsökkentő hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
14. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 

lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket 
nem tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
15. Nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
16. Üzletág-átruházás esetén az átadott 

eszközök kötelezettségekkel csökkentett 
értékét meghaladó ellenérték: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
17. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
18. Ásványi ércek kitermeléséből származó 

bevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
19. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard 

szerint biztosítóként a biztosítási 
szerződésből kapott bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
20. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja 

szerinti korrekció: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
21. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
22. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, 

regisztrációs adó, energiaadó, az alkoholos 
italt terhelő népegészségügyi termékadó 
összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23.1. A 23. sorból jövedéki adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23.2. Regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23.3. Energiaadó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
23.4. Az alkoholos italt terhelő 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
24. Bevetélt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő 
hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
25. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység nettó 
árbevétele (+,-): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel 

1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-
11+12+13]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 86169

34 
 

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IAS 18 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalék összege): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt 
kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, 
az üzleti évben elszámolt nyereség összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

12. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele 
(+,-): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
13. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel 

1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-
11-12-13+14+15]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IAS 18 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalékok összege): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Díjbevétel:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, 
az üzleti évben elszámolt nyereség összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11.  Az adóalany által ráfordításként elszámolt 
kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

12. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások 
teljesítése során elszámolt ráfordítás: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

14. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele 
(+,-): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
15. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
  

 
III. Eladott áruk beszerzési értéke  (forintban) 

 
1. Eladott áruk beszerzési értéke 

[2+3+4+5+6+7+8-9-10+11+12]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Kereskedelmi áruk értékesítéskor 

nyilvántartott könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kereskedelmi áru beszerzési költségének 

meghatározása során figyelembe vett, a 
számvitelről szóló törvény szerinti – nem 
számlázott – utólag kapott (járó) engedmény 
szerződés szerinti összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában 

említett csere esetén a cserébe kapott készlet 
csereszerződés szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 

nem minősülő eszköz pénzügyi lízingbe 
adáskor meglévő könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
az értékesített termék (ingó, ingatlan) 
számvitelről szóló törvény szerint 
megállapítandó bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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7. Nem a szokásos tevékenység keretében 
értékesített áru, telek vagy más ingatlan 
értékesítéskori könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A kereskedelmi áru beszerzésével összefüggő 

fedezeti ügylet esetén az az összeg, amellyel 
az IFRS-ek szerint az áru beszerzési értékét 
csökkenteni kell: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
9. Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 

40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv 
szerinti érték növeléseként már figyelembe 
vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az 
következik, hogy az az adóévben az (1) és (2) 
bekezdés szerint a könyv szerinti érték 
összegét növeli: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A kereskedelmi áru beszerzésével összefüggő 
fedezeti ügylet eseté n az az összeg, amellyel 
az IFRS-ek szerint az áru beszerzési értékét 
növelni kell: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
11. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység nettó elábé (+,-): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
12. Megszűnt tevékenységből származó elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 

IV. Anyagköltség 
 

(forintban) 
1. Az anyag üzleti évben ráfordításként 

elszámolt felhasználáskori könyv szerinti 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Az anyag könyv szerinti értékének 

megállapítása során az IAS 2 Készletek című 
standard 11. bekezdése alapján figyelembe 
vett, a számvitelről szóló törvény szerinti 
utólag kapott (járó) – nem számlázott – 
szerződés szerinti engedménynek minősülő 
kereskedelmi engedmények, rabattok és 
hasonló tételek összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. Anyagbeszerzéssel összefüggő fedezeti 
ügylet esetén az az összeg, amellyel az IFRS-
ek szerint az anyag beszerzési értékét 
csökkenteni kell: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Annak az anyagnak a ráfordításként 

elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az 
IAS 2 Készletek című standard 35. 
bekezdésében említettek szerint saját 
előállítású ingatlanok, gépek, berendezések 
alkotórészeként használtak fel és amelynek 
könyv szerinti értékét a saját előállítású 
ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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értékében figyelembe vették: 

5. Anyagbeszerzéssel összefüggő fedezeti 
ügylet esetén az az összeg, amellyel az IFRS-
ek szerint az anyag bekerülési értékét (a 
kezdeti megjelenítéskor) növelni kell: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Anyagköltség [1+2+3-4-5+7+8]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység anyagköltsége 
(+,-): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó 

anyagköltség: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
 

 
V. Közvetített szolgáltatások értéke 

 
(forintban) 

1. Az IFRS-ek szerint nem ügynökként 
közvetített szolgáltatások értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
bevételnövelő tételként figyelembe vett 
szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített 
szolgáltatás könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Közvetített szolgáltatások értéke 

[1+2+4+5]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység keretében 
közvetített szolgáltatások értéke (+,-) 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Megszűnt tevékenység során közvetített 

szolgáltatás értéke:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
 
 

 
VI. Alvállalkozói teljesítés értéke 

 
1. Folytatódó tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Alvállalkozói teljesítés értéke (1+2): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

  

 
VII. Áttérési különbözet 

 
(forintban) 
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1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti 
áttérési különbözet: 
1.2. Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) 

alpont szerinti áttérési különbözet: 
1.3. Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) 

alpont szerinti áttérési különbözet: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
különbözet: 

2.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont 
ba) alpont szerinti különbözet: 

2.2.A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) 
alpont szerinti különbözet: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. Az áttérési különbözet összege [1-2] (+,-): □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
„J” JELŰ BETÉTLAP 

 
20... évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany 

tagjainak nyilatkozata 
 

I. Nyilatkozat 
 
Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, 
családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az 
adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.   

Oldalszám: __/__      
 

II. Adóalanyok adatai 
 

1. Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve: ___________________ 

2. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
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1. Adóalany neve:________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ________________________________ 

 
 

1. Adóalany neve:________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ________________________________ 

 
1. Adóalany neve:________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ________________________________ 

*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni! 
 

_______________________ □□□□ □□ □□ _______________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
” 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 86175

A nemzetgazdasági miniszter 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (3)  bekezdés 4.  pontjában, a  termékek piacfelügyeletéről 
szóló 2012.  évi LXXXVIII. törvény 30.  § (1a)  bekezdésében, továbbá a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § 
(7)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A műszaki biztonsági hatóság által lefolytatott műszaki biztonsági, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági 
eljárásokért, beleértve a  műszaki biztonsági hatóság szakhatósági közreműködését más hatóságok eljárásaiban, 
a kérelmet előterjesztő ügyfélnek igazgatási szolgáltatási díjat (a  továbbiakban: díj) kell fizetnie Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) mint a díj beszedésére jogosult részére.

 (2) E rendelet alkalmazásában
1. ellenőr: a  felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 

(a  továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti tevékenységekre a  Kormányhivatal által nyilvántartásba vett, 
tevékenységét a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény rendelkezései szerint végző szolgáltató által alkalmazott vagy megbízott, a Korm. rendelet hatálya alá 
tartozó berendezések ellenőrzésével hivatásszerűen foglalkozó személy;

2. nyilvántartott szervezet: a Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szervezet.
 (3) A díj mértékét az 1. melléklet állapítja meg.
 (4) Az ügyfél kérelmére soron kívül legfeljebb 15 napon belül, illetve munkaidőn túl végezhető hatósági tevékenység 

esetében a díj mértéke a vonatkozó díj 150%-a, a munkaszüneti napon végzett tevékenység esetén a díj mértéke 
a vonatkozó díj 200%-a.

 (5) Amennyiben egy kérelem alapján a  műszaki biztonsági hatóságnál több, egymástól elkülönült hatósági eljárás 
indul, az egyes eljárásokra megállapított díjat minden eljárásra külön meg kell fizetni.

2. § (1) A  díjfizetési kötelezettséget a  (2)  bekezdésben foglaltak szerint, a  fizetési számlára történő készpénzfizetés 
(a  továbbiakban: készpénzutalási megbízás), vagy a  fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás 
(a továbbiakban: átutalási megbízás) útján a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-
00000000 számú fizetési számlája javára kell teljesíteni. A belföldi postautalványon történő, fizetési számla nélküli 
készpénzátutalás az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárások vonatkozásában díjfizetésre nem alkalmazható.

 (2) Ha az ügyfél a hatósági eljárás díját
a) a  hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtása előtt, az  átutalási megbízás, illetve 

a  készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági eljárás 
megnevezésének feltüntetésével fizeti meg, úgy a kérelemben
aa) a készpénzátutalási megbízáson található azonosító számot, a befizetett díjat és a fizetési megbízás 

befogadásának időpontját, vagy
ab) a  számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, az  átutalási megbízással befizetett díj összegét és 

a fizetési megbízás befogadásának időpontját köteles közölni;
b) a  hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmének előterjesztése előtt nem fizeti meg, az  illetékes 

hatóság által kiállított díjbekérő alapján nyolc napon belül köteles a befizetést teljesíteni, a készpénzátutalási 
megbízás, illetve az  átutalási megbízás közlemény rovatában a  hatóság ügyazonosító számának 
feltüntetésével.

 (3) A  számlát az  adószám kiváltására kötelezettek számára a  díjnak az  (1)  bekezdés szerinti fizetési számlán történő 
jóváírását követően, de legkésőbb az ügy érdemében hozott döntés meghozatalával egy időben kell kiállítani.

 (4) Ha az  ügyfél készpénzátutalási megbízással kívánja teljesíteni az  igazgatási szolgáltatási díjat, az  ügyben eljáró 
hatóság az ügyfél részére számlát állít ki, melynek melléklete a készpénzátutalási megbízás.

 (5) Ha a  befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az  ügyfél tévesen vagy az  e  rendeletben 
meghatározott mértéket meghaladóan fizetett díjat, a  Kormányhivatal a  téves befizetés, illetve a  díjtöbblet 
visszatérítéséről az  ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára, legkésőbb 
az önálló fellebbezéssel támadható döntést követő nyolc napon belül, átutalási megbízás útján intézkedik.



86176 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 

 (6) Ha a  Kormányhivatal a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL.  törvény 33/A.  §-a szerinti díjvisszafizetést köteles teljesíteni, úgy a  visszafizetésről az  ügyfél számlavezető 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára, átutalási megbízás útján intézkedik.

 (7) Ha jogszabály a  hatósági eljárás elektronikus úton történő kezdeményezését nem zárja ki, a  díjat az  eljárás 
kezdeményezését követően, átutalási megbízás útján kell megfizetni. Az  ügyfélnek az  átutalási megbízás 
„Közlemény” rovatában fel kell tüntetnie a  központi elektronikus szolgáltató rendszer által adott 27 jegyű 
érkeztető számot. Ez esetben a díjat legkésőbb – a  (2) bekezdés b) pontja szerinti – díjbekérőben foglaltak ügyfél 
általi megismerését követő három napon kell megfizetnie. Az  elektronikus közszolgáltatás igénybevételével 
kezdeményezett eljárással kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítésére egyebekben az  elektronikus 
közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

 (8) Az  országos nyilvántartás vezetéséért a  Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezésenként az  üzemeltetőnek 
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj tartalmazza a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezés egyszeri 
nyilvántartásba vételének költségét is. A nyilvántartott szervezet a díjat az üzemeltetőre egy összegben, a tárgyévi 
első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat díjában hárítja át. A  nyilvántartott szervezet a  nyilvántartás 
vezetéséért járó díjat az  évi első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot követő hónap tizenötödik napjáig 
a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára átutalja.

 (9) A Kormányhivatal a díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében
a) a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában,
b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2) és (3) bekezdésében,
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1)–(3), (5) és (6) bekezdésében,
d) a jogorvoslati eljárási díj visszatérítésére az Itv. 32. § (1) bekezdésében,
e) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f ), g) és k) pontjában
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

 (2) Ha a  díj visszatérítése azért vált szükségessé, mert a  jogorvoslati eljárásban felülvizsgált döntés vagy intézkedés 
a  kérelmező hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult, akkor a  hatóság a  visszatérítésről 
hivatalból, a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban rendelkezik.

4. § (1) Azokban a hatósági eljárásokban, amelyekben másodfokon a Kormányhivatal jár el, a  fellebbezés díja az elsőfokú 
eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft.

 (2) A fellebbezés díját – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. § (1) bekezdésében és a 2. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feltételek szerint előzetesen kell megfizetni.

 (3) Elektronikus úton előterjesztett fellebbezés esetén a 2. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

5. § (1) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a vizsgálat, helyszíni ellenőrzés eredménytelen, vagy ha az ügyfél mulasztásából 
vagy egyéb neki felróható okból meghiúsul.

 (2) Ha érdemi vizsgálat nélkül megállapítható, hogy a hatósági felügyelet alá tartozó létesítmény, berendezés nem felel 
meg a műszaki biztonsági követelményeknek, a vonatkozó díj 50%-át kell megfizetni.

6. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt 

építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

A műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

1. Fűtött és nem fűtött nyomástartó rendszer létesítésének és használatba vételének engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásokért felszámítható díjak 

A) Létesítési engedélyezéssel kapcsolatos eljárási díjak 

1. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés létesítésének engedélyezése csővezetékeivel 
együtt, darabonként  
1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 51 000 Ft 

 1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 55 000 Ft 
 1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 68 000 Ft 
 1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 85 000 Ft 
 1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 127 000 Ft 
 2. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés javítási vagy átalakítási dokumentációjának 

jóváhagyása  
2.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 31 000 Ft 

 2.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 39 500 Ft 
 2.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 46 000 Ft 
 2.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 59 000 Ft 
 3. Vegyi kezeléssel kapcsolatos eljárások 
 3.1. vegyi kezelés jogosultságának megújítása 55 000 Ft 
 

3.2. 
vegyi kezelés engedélyezési eljárás szakáganként (tisztítás, passziválás, 
pácolás, konzerválás) 61 000 Ft  

3.3. 
vegyi kezelést végző gazdálkodó szervezet alkalmasságának időszakos 
ellenőrzése 52 000 Ft  

4. Kazánt, illetve fűtött nyomástartó edényt magába foglaló rendszer 
próbaüzemének jóváhagyása (összeépítési engedély MSZ EN 676 szabvány szerinti 
vizsgálat hiányában) 

52 000 Ft 
 

5. Állandó kezelő nélküli üzemre történő átalakítás jóváhagyási eljárása, 
kazánonként   
5.1. 12 órás 40 000 Ft 

 5.2. 24 órás 56 000 Ft 
 5.3. 72 órás 74 000 Ft 
 6. Nem fűtött nyomástartó berendezés létesítési engedélyezése csővezetékeivel 

együtt, darabonként   
6.1. 1 m3 össztérfogatig 17 000 Ft 

 6.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft 
 6.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 42 500 Ft 
 6.4. 50 m3 össztérfogat felett 61 000 Ft 
 7. Nem fűtött nyomástartó berendezés javítási vagy átalakítási dokumentációjának 

jóváhagyása   
7.1. 5 m3 össztérfogatig 26 500 Ft 

 7.2. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 31 000 Ft 
 7.3. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 34 000 Ft 
 7.4. 100 m3 össztérfogat felett minden megkezdett 100 m3 esetén +38 000 Ft 
 8. Töltőlétesítmény létesítésének engedélyezése csővezetékeivel, töltőhelyeivel együtt 
 8.1. Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei a töltési tevékenység szerint 
 

8.1.1. 
Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése palackból 
átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből kompresszorral 68 000 Ft  

8.1.2. Acetilén töltőlétesítmény 137 000 Ft 
 

8.1.3. 
Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye 
töltő berendezésenként 68 000 Ft  

8.2. 
Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó 
berendezésbe gázt lefejtő létesítmény lefejtő berendezésenként 68 000 Ft  

9. Töltőlétesítmény javításának vagy átalakításának jóváhagyása 
 

9.1. 
Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei a töltési 
tevékenység szerint   

9.1.1. 
Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése palackból 
átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből kompresszorral 68 000 Ft  
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9.1.2. Acetilén töltőlétesítmény 137 000 Ft  
9.1.3. Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye 

töltő berendezésenként 
68 000 Ft 

 

9.2. 
Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó 
berendezésbe gázt lefejtő létesítmény lefejtő berendezésenként 68 000 Ft  

B) Nyomástartó berendezés vagy létesítmény használatba vételének engedélyezése 

1. Kazán, illetve fűtött nyomástartó rendszer vagy létesítmény használatának engedélyezése 
helyszíni ellenőrzések után, vagy a szemle alapján, darabonként  
1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 25 500 Ft  
1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 33 500 Ft  
1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 55 500 Ft  
1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 62 000 Ft  
1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 80 000 Ft  
2. Nem fűtött nyomástartó rendszer vagy létesítmény használatának engedélyezése helyszíni 
ellenőrzések után, szemle alapján, darabonként  
2.1. 1 m3 össztérfogatig 22 000 Ft  
2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft  
2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 38 000 Ft  
2.4. 50 m3 össztérfogat felett 54 000 Ft  
3. Töltőlétesítmény használatának engedélyezése helyszíni szemle alapján   
3.1. Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei a töltési 

tevékenység szerint   

3.1.1. Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése átfejtéssel, 
vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből kompresszorral 

91 500 Ft 
 

3.1.2. Acetilén töltőlétesítmény 90 000 Ft  
3.1.3. Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye 

töltő berendezésenként 
60 000 Ft 

 

3.2. Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó 
berendezésbe gázt lefejtő létesítmény lefejtő berendezésenként 

51 000 Ft 
 

4. Biztonsági szelep vizsgálata, hitelesítése darabonként  
4.1. 2 db-ig 10 000 Ft  
4.2. 2 db felett +2 500 Ft  
5. Átalakítást, javítást megelőző – ügyfél kérelmére indult – rendkívüli ellenőrzés  
5.1. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés esetében   
5.1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 25 000 Ft  
5.1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 30 000 Ft  
5.1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 46 000 Ft  
5.1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 54 000 Ft  
5.1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 61 000 Ft  
5.2. Nem fűtött nyomástartó berendezés esetében   
5.2.1. 1 m3 össztérfogatig 13 500 Ft  
5.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft  
5.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 32 500 Ft  
5.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 50 000 Ft  
5.2.5. 100 m3 össztérfogat felett 65 000 Ft  
6. Elveszett gépkönyv pótlása 10 500 Ft  

C) Az időszakos ellenőrzések díja berendezésenként és a csővezetékek ellenőrzési díja 

1. Kazán, valamint fűtött nyomástartó berendezés, darabonként 
 1.1. Külső ellenőrzés 

  1.1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 14 000 Ft 
 1.1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 18 500 Ft 
 1.1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 23 000 Ft 
 1.1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 29 500 Ft 
 1.1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 39 000 Ft 
 1.2. Szerkezeti ellenőrzés 

  1.2.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 25 000 Ft 
 1.2.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 29 500 Ft 
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1.2.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 46 000 Ft  
1.2.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 53 500 Ft  
1.2.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 60 500 Ft 

 1.3. Nyomás- vagy tömörségi próba 
  1.3.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 16 000 Ft 

 1.3.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 28 000 Ft 
 1.3.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 36 500 Ft 
 1.3.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 44 500 Ft 
 1.3.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 56 500 Ft 
 

1.4. 
Az időszakos ellenőrzési kötelezettség alá eső gáztüzelő berendezés ellenőrzésének 
a díját a 3. fejezet szerint kell felszámítani.  

2. Nem fűtött nyomástartó berendezés, darabonként 
 2.1. Külső ellenőrzés 

  2.1.1. 1 m3 össztérfogatig 9 500 Ft 
 2.1.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 15 500 Ft 
 2.1.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 21 500 Ft 
 2.1.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 32 500 Ft 
 2.1.5. 100 m3 össztérfogat felett 41 500 Ft 
 2.2. Szerkezeti ellenőrzés 

  2.2.1. 1 m3 össztérfogatig 13 500 Ft 
 2.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft 
 2.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 33 000 Ft 
 2.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 50 000 Ft 
 2.2.5. 100 m3 össztérfogat felett 65 000 Ft 
 2.3. Nyomás- vagy tömörségi próba nyomásterenként 

  2.3.1. 1 m3 össztérfogatig 15 500 Ft 
 2.3.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft 
 2.3.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 25 000 Ft 
 2.3.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 44 500 Ft 
 2.3.5. 100 m3 össztérfogat felett 55 000 Ft 
 3. Töltőlétesítmény besoroláskor megállapított ciklusidő szerinti időszakos ellenőrzése 
 

3.1.  
Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei a töltési 
tevékenység szerint   

3.1.1. 
Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése palackból 
átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből 
kompresszorral 

56 000 Ft 
 

3.1.2. Acetilén töltőlétesítmény 56 000 Ft 
 

3.1.3. 
Gáztöltő  vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye 
töltő berendezésenként 56 000 Ft  

3.2. 
Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó 
berendezésbe gázt lefejtő létesítmény lefejtő berendezésenként 56 000 Ft  

4. Kézi tűzoltó, búvár- és légzőkészülékek palackjainak időszakos ellenőrzése 
 4.1. 20 db-ig 20 000 Ft 
 4.2. 50 db-ig 24 500 Ft 
 4.3. 50 db felett darabonként +250 Ft 
 5. Csővezetékek ellenőrzése 
 

5.1. 
Csővezeték külső ellenőrzésének díja a hozzá tartozó kazán, fűtött 
nyomástartó berendezés teljesítménye alapján   

5.1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 12 500 Ft 
 5.1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 15 000 Ft 
 5.1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 23 000 Ft 
 5.1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 27 000 Ft 
 5.1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 30 500 Ft 
 

5.2. 
Csővezeték külső ellenőrzésének díja a hozzá tartozó nem fűtött nyomástartó 
berendezés térfogata alapján  

5.2.1. 1 m3 össztérfogatig 6 500 Ft 
 5.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 12 000 Ft 
 5.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 16 500 Ft 
 5.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 25 000 Ft 
 5.2.5. 100 m3 össztérfogat felett 32 500 Ft 
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5.3. Csővezeték belső ellenőrzésének díja a hozzá tartozó kazán, fűtött nyomástartó 
berendezés teljesítménye alapján  

5.3.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 12 500 Ft 
 5.3.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 15 000 Ft 
 5.3.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 23 000 Ft 
 5.3.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 27 000 Ft 
 5.3.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 30 500 Ft 
 

5.4. 
Csővezeték belső ellenőrzésének díja a hozzá tartozó nem fűtött nyomástartó 
berendezés térfogata alapján  

5.4.1. 1 m3 össztérfogatig 6 500 Ft 
 5.4.2. 1 m3 össztérfogat felett - 5 m3 össztérfogatig 12 000 Ft 
 5.4.3. 5 m3 össztérfogat felett - 50 m3 össztérfogatig 16 500 Ft 
 5.4.4. 50 m3 össztérfogat felett - 100 m3 össztérfogatig 25 000 Ft 
 5.4.5. 100 m3 össztérfogat felett 32 500 Ft 
 

5.5. 
Csővezeték nyomás- vagy tömörségi próbájának díja a hozzá tartozó kazán, fűtött 
nyomástartó berendezés teljesítménye alapján  

5.5.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 8 000 Ft 
 5.5.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 14 000 Ft 
 5.5.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 18 500 Ft 
 5.5.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 22 000 Ft 
 5.5.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 28 500 Ft 
 

5.6. 
Csővezeték nyomás- vagy tömörségi próbájának díja a hozzá tartozó nem fűtött 
nyomástartó berendezés térfogata alapján  

5.6.1 1 m3 össztérfogatig 8 000 Ft 
 5.6.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 12 000 Ft 
 5.6.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 12 500 Ft 
 5.6.4. 50 m3 össztérfogat felett 100 m3 össztérfogatig 22 500 Ft 
 5.6.5. 100 m3 össztérfogat felett 27 500 Ft 
 

D) Egyéb, a nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos eljárási díjak 

1. A normatívtól eltérő ciklusidőket tartalmazó ellenőrzési terv jóváhagyása 
berendezésenként 

10 000 Ft, de 
létesítményenként 
mindösszesen 
legfeljebb 86 000 Ft 

 

2. A jóváhagyott üzemi ellenőrző szervezet működésének egyszeri jóváhagyása  
2.1. 100 db berendezésig 374 500 Ft  
2.2. 101 db berendezéstől 200 db-ig +261 000 Ft  
2.3. 201 db-tól 500 db-ig minden megkezdett 100 db esetén +232 000 Ft  
2.4. 501 db-tól 1000 db-ig minden megkezdett 100 db esetén +155 000 Ft  
2.5. 1 000 db felett minden megkezdett 100 db esetén +35 000 Ft  
2.6. a vizsgáló szervezet működésének ellenőrzése (évente legfeljebb 

egy alkalommal) 
119 000 Ft 

 

3. Az üzembentartó által kért rendkívüli ellenőrzés díja berendezésenként, 
amennyiben az ellenőrzés tartalma az előzőekben ismertetett díjtételekhez 
tartozó eljárásokkal nem fedhető le 

naponta 88 000 Ft, 
vagy óránként  
11 000 Ft 

 

4. Nyomástartó létesítmény végleges használaton kívül helyezésének ellenőrzése és dokumentálása 
veszélyes töltet esetén 
4.1. Fűtött nyomástartó berendezés esetén 

  4.1.1. 0,7 MW (1 t/h) teljesítményig 36 000 Ft 
 4.1.2. 0,7 MW (1 t/h) teljesítmény felett 8,4 MW (12 t/h) teljesítményig 38 500 Ft 
 4.1.3. 8,4 MW (12 t/h) teljesítmény felett 21 MW (30 t/h) teljesítményig 47 500 Ft 
 4.1.4. 21 MW (30 t/h) teljesítmény felett 42 MW (60 t/h) teljesítményig 60 000 Ft 
 4.1.5. 42 MW (60 t/h) teljesítmény felett 89 000 Ft 
 4.2. Nem fűtött nyomástartó berendezés esetén 

  4.2.1. 1 m3 össztérfogatig 12 000 Ft 
 4.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 17 000 Ft 
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4.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 30 000 Ft  
4.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 42 500 Ft  
4.3. Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei esetén 

  

4.3.1. 
Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése palackból 
átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből 
kompresszorral 

48 000 Ft 
 

4.3.2. Acetilén töltőlétesítmény 95 500 Ft 
 

4.3.3. 
Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye 
töltő berendezésenként 48 000 Ft  

4.4. 
Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó 
berendezésbe gázt lefejtő létesítmény esetén 48 000 Ft  

5. A töltőlétesítmény vagy töltési tevékenység engedélyezési feltételei fennállásának évenkénti 
ellenőrzése 
5.1. Nem fűtött nyomástartó berendezés esetén 

  5.1.1. 1 m3 össztérfogatig 11 000 Ft 
 5.1.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 12 500 Ft 
 5.1.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 19 000 Ft 
 5.1.4. 50 m3 össztérfogat felett 27 000 Ft 
 5.2. Szállítható nyomástartó berendezések töltőlétesítményei esetén 

  

5.2.1. 
Hordozható tűzoltó készülékek CO2 palackjának töltése palackból 
átfejtéssel, vagy kizárólag búvárpalack töltése légtérből 
kompresszorral 

46 500 Ft 
 

5.2.2. Acetilén töltőlétesítmény 45 000 Ft 
 

5.2.3. 
Gáztöltő vagy -forgalmazó gazdálkodó szervezet töltőlétesítménye 
töltő berendezésenként 30 000 Ft  

5.3. 
Szállítható nyomástartó berendezésből telepített nyomástartó 
berendezésbe gázt lefejtő létesítmény esetén 25 500 Ft  

2. Az ADR/RID hatálya alá tartozó berendezésekkel kapcsolatos díjak 

1. Veszélyes anyagot szállító tartányok jóváhagyása a dokumentáció alapján  
1.1. A veszélyes anyagot szállító tartányok típusjóváhagyása a dokumentáció alapján  
1.1.1. 5 m3 össztérfogatig 77 000 Ft 

 1.1.2. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 110 000 Ft 
 1.1.3. 50 m3 össztérfogat felett 265 000 Ft 
 1.2. Szerkezeti ellenőrzés berendezésenként 
 1.2.1. 1 m3 össztérfogatig 13 500 Ft 
 1.2.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft 
 1.2.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 33 000 Ft 
 1.2.4. 50 m3 össztérfogat felett 50 000 Ft 
 1.3. Nyomás- vagy tömörségi próba berendezésenként és nyomásterenként 
 1.3.1. 1 m3 össztérfogatig 16 000 Ft 
 1.3.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 25 000 Ft 
 1.3.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 25 500 Ft 
 1.3.4. 50 m3 össztérfogat felett 44 500 Ft 
 1.4. Veszélyes anyag szállító gépkocsi tartányok kiegészítő berendezései 
 1.4.1. Szerkezet- és működéspróba 28 000 Ft 
 1.4.2. Nyomáspróba és tömörségvizsgálat (rendszeregységenként) 30 500 Ft 
 2. Egyéb szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos díjak 
 2.1. Gáztöltet megváltoztatásának engedélyezése gázfajtánként 20 000 Ft 
 2.2. Javítási, átalakítási, üzemmód megváltoztatási jóváhagyási eljárás 50 000 Ft 
 3. Tartályok időszakos ellenőrzése 
 3.1. Szerkezeti ellenőrzés 

  3.1.1. 1 m3 össztérfogatig 13 500 Ft 
 3.1.2. 1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft 
 3.1.3. 5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 33 000 Ft 
 3.1.4. 50 m3 össztérfogat felett 50 000 Ft 
 3.2. Nyomás- vagy tömörségi próba berendezésenként és nyomásterenként 
 3.2.1. 1 m3 össztérfogatig 15 500 Ft 
 3.2.2.  1 m3 össztérfogat felett 5 m3 össztérfogatig 24 500 Ft 
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3.2.3.  5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig 25 000 Ft  
3.2.4.  50 m3 össztérfogat felett 44 500 Ft  
4. Veszélyes anyagok csomagolóeszközei 

  4.1. Csomagolóeszközök engedélyezésével kapcsolatos eljárások, típusonként 40 500 Ft 
 4.2. Összetett (konténeres) csomagolóeszközök vizsgálataival kapcsolatos 

eljárások 58 000 Ft  
5. Robbanó anyagot szállító járműfelépítmény jóváhagyási eljárása 44 000 Ft 

 6. Gázhordó (tartály 150-1000 literig) 
  

6.1.  
Időszakos szerkezeti ellenőrzés, nyomáspróba, ellenőrzésenként és 
darabonként 6 500 Ft  

7. Palackköteg gyártóművi és időszakos ellenőrzése darabonként és 
vizsgálatonként (szerkezeti vizsgálat, nyomáspróba, tömörségi próba) 24 500 Ft  
8. IBC-k időszakos vizsgálata, darabonként (szerkezeti és nyomáspróba) 3 000 Ft 

 

3. Gázfogyasztó készülékekkel és gáz vagy alternatív (folyékony) energiahordozót felhasználó technológiákkal 
kapcsolatos eljárások díjai 

1. Gáz vagy alternatív energiahordozót fogyasztó ipari, illetve mezőgazdasági készülékek 
használatbavételi jóváhagyása  
1.1.  140 kW hőteljesítmény alatti berendezéseknél 25 000 Ft  
1.2.  140 kW hőteljesítménytől 350 kW hőteljesítményig 28 500 Ft  
1.3.  351 kW hőteljesítménytől 1000 kW hőteljesítményig 51 500 Ft  
1.4.  1001 kW hőteljesítménytől 84 500 Ft  
1.5.  Hőteljesítménnyel nem jellemezhető készülékek, technológiák 

esetén 
46 000 Ft 

 
2.  Gázmotor, gázturbina használatbavételi jóváhagyása  
2.1.  1 MW teljesítmény alatt 150 000 Ft  
2.2.  1 MW teljesítménytől 20 MW teljesítményig 200 000 Ft  
2.3.  20 MW teljesítménytől 350 000 Ft  
3.  Ipari és mezőgazdasági gáz fogyasztói készülékek próbaüzemének 

elrendelése 
33 500 Ft 

 
4.  Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés terv felülvizsgálata  
4.1.  50 m3/ó teljesítmény alatt 40 000 Ft  
4.2.  50 m3/ó teljesítménytől 200 m3/ó teljesítményig 63 000 Ft  
4.3.  201 m3/ó teljesítménytől 1000 m3/ó teljesítményig 113 500 Ft  
4.4.  1001 m3/ó teljesítménytől 3000 m3/ó teljesítményig 192 500 Ft  
4.5.  3001 m3/ó teljesítménytől 241 000 Ft  
5.  Gáz energiahordozót fogyasztó ipari vagy mezőgazdasági készülékek 

ellenőrzésének díja  
5.1.  140 kW hőteljesítmény alatti berendezéseknél 20 500 Ft  
5.2.  140 kW hőteljesítménytől 350 kW hőteljesítményig 39 000 Ft  
5.3.  351 kW hőteljesítménytől 1000 kW hőteljesítményig 49 000 Ft  
5.4.  1001 kW hőteljesítménytől 74 000 Ft  
6.  Elosztói engedélyesek (földgázelosztók, gázszolgáltatók) műszaki biztonsági 

tevékenységének hatósági vizsgálata  
6.1.  Központban 220 500 Ft  
6.2.  Területi egységnél 208 000 Ft  

4. Veszélyes (éghető, gyújtóhatású, maró- és mérgező) folyadékok és olvadékok tárolótartályaival kapcsolatos 
eljárási díjak 

A) Biztonságtechnikai jóváhagyással kapcsolatos eljárások 

1.  Tartály alkalmasságát megállapító biztonságtechnikai jóváhagyás  
1.1.  5 m3 össztérfogatig 32 000 Ft  
1.2.  5 m3 felett 50 m3 össztérfogatig 72 000 Ft  
1.3.  50 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 134 500 Ft  
1.4.  500 m3 össztérfogat felett 193 500 Ft  
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B) Létesítési, használatbavételi eljárások 

1. Egy darab tartály létesítésének engedélyezése 
  1.1.  50 m3 össztérfogatig 65 000 Ft 

 1.2.  50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 95 000 Ft 
 1.3.  120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 113 000 Ft 
 1.4.  500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 168 000 Ft 
 

1.5.  5000 m3 össztérfogat felett 205 000 Ft  
2. Egy darab tartály átalakításának, javításának és javítás utáni üzembevételének engedélyezése 

 2.1.  50 m3 össztérfogatig 65 000 Ft 
 2.2.  50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 91 500 Ft 
 2.3.  120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 98 000 Ft 
 2.4.  500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 134 000 Ft 
 2.5.  5000 m3 össztérfogat felett 190 500 Ft 
 

2.6. 
A javítás és a javítás utáni üzembevétel engedélyezésének díja a 
fenti díjak 50%-a  

3. Egy darab tartály használatbavételének engedélyezése 
 3.1.  50 m3 össztérfogatig 45 500 Ft 
 3.2.  50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 49 000 Ft 
 3.3.  120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 50 500 Ft 
 3.4.  500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 104 500 Ft 
 3.5.  5000 m3 össztérfogat felett 167 000 Ft 
 4. Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló létesítmény létesítésének engedélyezése 
 4.1.  500 m3 össztérfogatig 128 000 Ft 
 4.2.  500 m3 össztérfogat felett 164 000 Ft 
 5. Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló létesítmény átalakításának, javításának és javítás utáni 

üzembevételének engedélyezése  
5.1.  500 m3 össztérfogatig 110 000 Ft 

 5.2.  500 m3 össztérfogat felett 131 000 Ft 
 

5.3. 
A javítás és a javítás utáni üzembevétel engedélyezésének díja a 
fenti díjak 50%-a  

6. Több mint 5 tartályból álló tároló létesítmény létesítésének engedélyezése 164 500 Ft 
 7. Több mint 5 tartályból álló tároló létesítmény átalakításának, javításának és 

javítás utáni üzembevételének engedélyezése 164 500 Ft  
A javítás és a javítás utáni üzembevétel engedélyezésének díja a fenti díj 50%-a 

 8. Tároló létesítmény használatbavételének engedélyezése, tartályonként 90 500 Ft 
 9. A helyhez kötött tárolótartályok, a szállító tartálykocsik pisztolygáz 

visszavezető rendszereinél   

9.1.  
Gőzvisszavezető rendszer (gázinga), töltő-átfejtő rendszerenkénti 
megfelelőség megállapítási eljárások 15 500 Ft  

9.2.  
Pisztolygáz visszavezető rendszer kútoszloponkénti megfelelőség 
megállapítása 13 000 Ft  

9.3.  
Véggáz kezelővel ellátott rendszerek, berendezésenként kibocsátási 
határértékének megfelelőség megállapítása 82 500 Ft  

10. A használatbavételi engedéllyel rendelkező tartályokhoz tartozó csővezetékek, szerelvények, 
kútoszlopok létesítésének, átalakításának, bővítésének, valamint javításának és javítás utáni 
üzembevételének engedélyezési eljárási díja  

10.1. Egy darab tartályhoz kapcsolódóan 
  10.1.1.  50 m3 össztérfogatig 41 500 Ft 

 10.1.2.  50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 44 000 Ft 
 10.1.3.  120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 47 000 Ft 
 10.1.4.  500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 67 000 Ft 
 10.1.5.  5000 m3 össztérfogat felett 95 000 Ft 
 10.2.  Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló létesítményhez kapcsolódóan 

  10.2.1.  500 m3 össztérfogatig 55 000 Ft 
 10.2.2.  500 m3 össztérfogat felett 64 500 Ft 
 

10.3.  
Több mint 5 tartályból álló tároló létesítményhez kapcsolódóan 84 500 Ft 

 A javítás és a javítás utáni üzembevétel engedélyezésének díja a 
fenti díj 50%-a  
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5. Gázüzemű járművek üzemanyag-ellátó berendezéseivel kapcsolatos eljárási díjak 

1. Autógáz üzemanyag-ellátó berendezések E-jeles jóváhagyása ENSZ EGB 
előírások szerint 173 500 Ft  
2. A járműbe szerelhető tartályok időszakos ellenőrzése 

 2.1.  1 db-ig 9 000 Ft 
 2.2.  2 db-tól 10 db-ig 29 500 Ft 
 2.3.  11 db-tól 30 db-ig 60 000 Ft 
 2.4.  30 db felett darabonként +2 000 Ft 
 3. Autógáz töltőállomás építésével összefüggő műszaki-biztonsági engedélyezési eljárás 
 3.1.  5 m3 össztérfogatig 70 500 Ft 
 3.2.  5 m3 össztérfogat felett 114 000 Ft 
 4. Autógáz töltőállomás átalakításának engedélyezési eljárása 63 500 Ft 
 5. Autógáz töltőállomás használatbavételének engedélyezési eljárása (A felállítás helyén 

végzendő műszaki-biztonsági vizsgálat - szerkezeti vizsgálat, víznyomáspróba, tömörségi próba, 
biztonsági szelep hitelesítés - díja az 1.fejezet C) 2. és az 1. fejezet B) 4. pont szerint számítandó.)  

5.1.  5 m3 össztérfogatig 58 000 Ft 
 5.2.  5 m3 össztérfogat felett 62 500 Ft 
 5.3.  Kapcsolódó gázrendszer ellenőrzése 15 500 Ft 
 6. Gázüzemű berendezést szerelő szakműhely gázbiztonsági megfelelőségét 

igazoló szakvélemény kiadása helyszíni bejárás alapján 90 500 Ft  
7. A gázüzemű berendezést szerelő szakműhely időszakos ellenőrzésében való 
közreműködés 25 000 Ft  

6. Villamos-biztonságtechnikával kapcsolatos eljárásokért felszámítandó díjak 

1. Villamosműre vonatkozó biztonságtechnikai jogszabályoknak, valamint előírásoknak 
(szabványok, dokumentumok, műszaki-biztonsági szabályzatoknak) való megfelelés ellenőrzése 
(tervezés, kivitelezés, üzembe helyezés, üzemeltetés, bontás)  

1.1. Villamos erőműben 235 000 Ft 
 1.2. Villamos kiserőműben 152 000 Ft 
 1.3. Alállomásban 163 500 Ft 
 1.4. Átviteli hálózaton 95 000 Ft 
 1.5. Elosztó hálózaton 95 000 Ft 
 2. Villamos összekötő vagy felhasználói berendezés üzembe helyezése esetén a balesetelhárítási, 

illetve az élet-, testi épség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint az üzembiztonságot 
szolgáló jogszabályi rendelkezések, valamint szabványelőírások megtartásának ellenőrzése a 
beépített teljesítmény alapján. A díjak a hatóság műszaki-biztonsági hatáskörébe tartozó összes 
villamos biztonságtechnikai engedélyezési és ellenőrzési eljárás díját tartalmazzák, és csak egy 
alkalommal, a használatba vételkor számlázandók. 

 

2.1. 50 kW felett 0,1 MW-ig 44 000 Ft 
 2.2. 0,1 MW felett 0,5 MW-ig 88 000 Ft 
 2.3. 0,5 MW felett 1,0 MW-ig 440 000 Ft 
 2.4. 1 MW felett 2,0 MW-ig 880 000 Ft 
 2.5. 2 MW felett 4,0 MW-ig 1 760 000 Ft 
 2.6. 4 MW felett 8,0 MW-ig 3 520 000 Ft 
 2.7. 8 MW felett 4 840 000 Ft 
 

7. Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások díjai 

A bel- és külterületet egyaránt érintő vezetékek nyomvonala esetén a teljes hosszra a hosszabb nyomvonal rész 
szerinti díjat kell alkalmazni. A zártkertet érintő vezetékek esetén a belterületre vonatkozó díjtételeket kell alkalmazni. Az 
utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani. A leghosszabb egybefüggő 
nyomvonalszakaszról (gerincről) sugarasan elágazó vezetékek, az azonos nyomvonalon haladó, de nem ugyanazon 
rendszerhez tartozó párhuzamos vezetékek, valamint a szabadvezeték kábellel folytatása esetén e nyomvonalrészek 
önállónak tekintendők. 
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A) Föld alatti és feletti vezetékekre előmunkálati jog engedélyezése 

Több szakasz esetén az utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani. A sugaras elágazó 
vezetékek, csövek önállónak tekintendők. A szabadvezeték kábellel folytatása esetén a sugaras vezeték szerint kell eljárni. 

1. Kisfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább 
egy egységhossz 

5 200 Ft 
 

2. Középfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de 
legalább egy egységhossz 

9 200 Ft 
 

3. Nagyfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de 
legalább egy egységhossz 

16 100 Ft 
 

4. Kisfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább 
egy egységhossz 

9 400 Ft 
 

5. Középfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de 
legalább egy egységhossz 

18 300 Ft 
 

6. Nagyfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de 
legalább egy egységhossz 

22 900 Ft 
 

B) Föld alatti és feletti vezetékek építésének engedélyezése 

1. Kisfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz 
 1.1. belterületen 46 200 Ft 
 1.2. külterületen 37 500 Ft 
 2. Középfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszon ként, de legalább 

egy egységhossz   
2.1. belterületen 66 900 Ft 

 2.2. külterületen 49 700 Ft 
 3. Nagyfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy 

egységhossz  
3.1. belterületen 80 500 Ft 

 3.2. külterületen 71 800 Ft 
 4. Kisfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz 
 4.1. belterületen 48 500 Ft 
 4.2. külterületen 37 500 Ft 
 5. Középfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy 

egységhossz  
5.1. belterületen 64 700 Ft 

 5.2. külterületen 51 000 Ft 
 6. Nagyfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy 

egységhossz  
6.1. belterületen 95 900 Ft 

 6.2. külterületen 88 500 Ft 
 

C) Átalakító illetve kapcsolóberendezések építményei építésének engedélyezése 

1. Tartószerkezeten (oszlopon) elhelyezett transzformátor állomás 39 000 Ft 
 2. Külső kezelőterű transzformátorállomás 

  2.1. 1000 kVA névleges teljesítményig 69 500 Ft 
 2.2. 1000 kVA névleges teljesítmény felett 89 500 Ft 
 3. Belső kezelőterű transzformátorállomás 

  3.1. 1600 kVA névleges teljesítményig 100 000 Ft 
 3.2. 1600 kVA felett 5000 kVA névleges teljesítményig 150 000 Ft 
 3.3. 5000 kVA névleges teljesítmény felett 250 000 Ft 
 4. Épületbe telepített transzformátor-állomás 
 4.1. 1600 kVA névleges teljesítményig 71 000 Ft 
 4.2. 1600 kVA 5000 kVA névleges teljesítményig 150 000 Ft 
 4.3. 5000 kVA névleges teljesítmény felett 250 000 Ft 
 5. Épített vagy szabadtéri elosztóhálózati vagy azokhoz műszakilag hasonló 

állomások   
5.1 10kV-tól 220kV-ig 540 500 Ft 

 5.2. 220 kV felett 400 kV-ig 779 000 Ft 
 5.3. 400 kV felett 950 000 Ft 
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D) Erőművek építési engedélyezése 

   1. Kiserőművek I. 
  1.1. 50 kVA felett 500 kVA-ig 100 000 Ft 

 1.2. 0,5 MW felett 5,0 MW-ig 300 000 Ft 
 1.3. 5,0 MW felett 10,0 MW-ig 500 000 Ft 
 1.4. 10,0 MW felett 25 MW-ig 750 000 Ft 
 1.5. 25,0 MW felett 50,0 MW-ig 850 000 Ft 
 2. Erőművek 

  2.1. 50,0 MW felett 100,0 MW-ig 900 000 Ft 
 2.2. 100,0 MW felett 250,0 MW-ig 950 000 Ft 
 2.3. 250,0 MW felett 400,0 MW-ig  1 250 000 Ft  
 2.4. 400,0 MW felett 1 500 000 Ft 
 3. Kombinált ciklusú erőművek 

  3.1. 50,0 MW felett 100,0 MW-ig 1 000 000 Ft 
 3.2. 100,0 MW felett 250,0 MW-ig 1 500 000 Ft 
 3.3. 250,0 MW felett 400,0 MW-ig 2 000 000 Ft 
 3.4. 400,0 MW felett 2 500 000 Ft 
 4. Geotermikus erőművek 

  4.1. 50,0 kVA felett 100,0 kVA-ig 322 000 Ft 
 4.2. 100,0 kVA felett 300,0 kVA-ig 339 000 Ft 
 4.3. 300,0 kVA felett 500,0 kVA-ig 600 000 Ft 
 4.4.  0,5 MW felett-2,0 MW-ig  750 000 Ft  
 4.5. 2,0 MW felett 850 000 Ft 
 

E) Egyéb eljárások 

1. Üzemeltetési engedélyezés 
az építési 
alapdíj 50%-a  

2. Használatbavételi engedélyezés 
az építési 
alapdíj 100%-a  

3. Fennmaradási engedélyezés 
az építési 
alapdíj 100%-a  

4. 
Megszüntetési (bontási), átalakítási, rendeltetés 
megváltoztatási eljárás 

az építési 
alapdíj 75%-a  

5. Engedély érvényességének meghosszabbítása az alapdíj 50%-a 
 6. Névváltozás, jogutódlás, engedélyes változás eljárási díja 60 500 Ft 
 7. Engedélymódosítás az alapdíj 50%-a 
 8. Biztonsági övezet előírásaitól való eltérési kérelem elbírálása 57 500 Ft 
 

9. 

Szolgalmi jog alapítása erőmű céljára szolgáló függőpálya, 
közvetlen vezeték, szállítószalag és szállítóvezeték 
elhelyezésére 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy 
egységhossz 

28 500 Ft  

10. 
Használati jog megállapítása és bejegyeztetése belső 
kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezések 
létesítéséhez 

57 500 Ft 
 

11. 
Villamosművi létesítményen – ahhoz nem tartozó – más 
szerkezetek elhelyezésének engedélyezése, nyilvántartásba 
vétele 

75 000 Ft 
 

12. Elvi építési engedélyezés 
az építési alapdíj 
50%-a  

13. 
Vezetékjog fennállásának megállapítása bejegyeztetéssel 
együtt 

az építési alapdíj 
50%-a a 
gerincvezetékkel 
együtt számított 
összhosszra 
vonatkoztatva 

 

14. 
Egyszerűsített üzemeltetési engedélyezés vezetékjog 
bejegyeztetéssel együtt 

az építési alapdíj 
50%-a  

15. Új vezetékjog bejegyeztetése 35 000 Ft 
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8. Hőtermelő építmények engedélyezésével összefüggő eljárásokért felszámítandó díjak 

A) Föld alatti és feletti hővezetékek építésének engedélyezése 

A bel- és külterületet egyaránt érintő nyomvonalak esetén a teljes hosszra a hosszabb nyomvonalrész szerinti díjat kell 
alkalmazni. Több szakasz esetén az utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani. 

1. Föld feletti vagy vegyes hővezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy 
egységhossz  
1.1. belterületen 56 900 Ft 

 1.2. külterületen 45 300 Ft 
 2. Föld alatti hővezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy 

egységhossz   
2.1. belterületen 74 300 Ft 

 2.2. külterületen 63 200 Ft 
 

B) Egyéb építmények építésének engedélyezése 

1. Hőközpont építésének engedélyezése 106 500 Ft  
2. Hőellátáshoz kapcsolódó közbeiktatott műtárgyépítésének engedélyezése 11 500 Ft  
3. Hővezetéken védőmegoldás létesítésének engedélyezése, műszaki terv 
alapján darabonként  
(pl. védőhidak, védő műtárgy, jelzőberendezés) 

45 500 Ft  

4. Fűtőmű építésének engedélyezése   
4.1. 5,0 MW-ig 100 000 Ft  
4.2. 5,0 MW felett 10,0 MW-ig 125 000 Ft  
4.3. 10,0 MW felett 50,0 MW-ig 215 000 Ft  
4.4. 50,0 MW felett 250 000 Ft  
5. Ipari és mezőgazdasági célú hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmények építésének 
engedélyezése  
5.1. 140kW-ig  160 000 Ft  
5.2. 140 kW felett  235 000 Ft  

C) Egyéb eljárások 

1. Használatbavételi engedélyezés  az építési alapdíj 100%-a 
 2. Fennmaradási engedélyezés az építési alapdíj 100%-a 
 

3. 
Megszüntetési (bontási), átalakítási, rendeltetés 
megváltoztatási eljárás az építési alapdíj 75%-a  

4. Engedély érvényességének meghosszabbítása az építési alapdíj 50%-a 
 5. Engedélymódosítás az építési alapdíj 50%-a 
 6. Névváltozás, jogutódlás, engedélyes változás eljárás 37 500 Ft 
 

9. Az e mellékletben nem nevesített, egyéb építmények engedélyezésével összefüggő eljárásokért felszámítandó 
díjak 

Egyéb építményfajták építésének engedélyezése (a műszaki-biztonsági tárgyú, az előző fejezetekben részletezett 
díjtételeken túlmenően): 

1. Építés engedélyezése 173 000 Ft 
 2. Használatbavételi engedélyezés 173 000 Ft 
 3. Fennmaradási engedélyezés 173 000 Ft 
 

4. 
Megszüntetési (bontási), átalakítási, rendeltetés megváltoztatási 
eljárás 130 000 Ft  

5. Engedély érvényességének meghosszabbítása 34 500 Ft 
 6. Névváltozás, jogutódlás, engedélyes változás eljárás 39 000 Ft 
 7. Engedélymódosítás 79 000 Ft 
 8. Elvi építési engedélyezés 90 000 Ft 
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10. Az 1-9. fejezetben nem szereplő egyéb eljárási díjak 

1. 
Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyes igazgatási   
jellegű szolgáltatások átalánydíja 

naponta 88 000 Ft, vagy 
óránként 11 000 Ft  

2. Határidő meghosszabbítása iránti eljárás díja 28 000 Ft  
 

3. 

A gázszerelők nyilvántartásáról szóló jogszabály szerinti 
nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott 
adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, 
igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a 
díja 

7 500 Ft 
 

11. A felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezéséért és a nyilvántartásba vételért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjak 

1. a nyilvántartott szervezetek engedélye – a nyilvántartásba vétellel egyidejű – kiadásának egyszeri, valamint 
meghosszabbításának díja 10 000 Ft, 

2. az ellenőrök nyilvántartásba vételének díja 3 000 Ft, 

3. a berendezéseknél 

3.1. a létesítés engedélyezésének, a használatbavétel engedélyezési eljárásának, az áthelyezés engedélyezésének, az 
átalakítás engedélyezésének, az ismételt üzemeltetés engedélyezésének díja 11 000 Ft, 

3.2. a nyilvántartás éves díja 5 000 Ft, 

4. a felvonó- és mozgólépcső ellenőri továbbképzés felkészítő tanfolyam és képzési program jóváhagyásának díja  
11 000 Ft. 
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A nemzetgazdasági miniszter 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével, valamint 
az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter 
feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6. és 10.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3.  alcím tekintetében a  mérésügyről szóló 1991.  évi XLV.  törvény 15.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4.  alcím tekintetében a  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
32.  § k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5.  alcím tekintetében a  közraktározásról szóló 1996.  évi XLVIII.  törvény 43/B.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 10.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 6.  alcím tekintetében a  földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény 133.  § (2)  bekezdés 4.  pontjában, valamint a  termékek 
piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 7.  alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (3)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8–10., a  12. és a  13.  alcím tekintetében a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (2)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11.  alcím tekintetében a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (2)  bekezdés a) és c)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14.  alcím tekintetében a  földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény 133.  § (2)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 15.  alcím, valamint az  1.  melléklet tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (2)  bekezdés 
f )  pontjában és a  nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a  hitelesítés 
és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 14.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 9. és 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről 
szóló 2005. évi CIX.  törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím tekintetében a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- 
és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12.  § (1) és (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
4.  § 13.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
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belügyminiszterrel és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésében –,
a 19.  alcím tekintetében a  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
32.  § e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV.  törvény 15. § (4) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 21.  alcím tekintetében a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009.  évi CXXXIII.  törvény 13.  § 
(2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22.  alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 
174.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 23. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 24. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés b) pontjában és a nemesfém tárgyak 
vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a  hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 
187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 25. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 26.  alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (3)  bekezdés 5.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 27. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. és 4. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 28.  alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  §-ában és az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában 
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 29.  alcím tekintetében a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 30.  alcím tekintetében a  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
32.  § b) és c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 31.  alcím, valamint a  2.  melléklet tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény 78.  § 
(1a)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90.  §-ában és az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 32.  alcím tekintetében a  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
32.  § g) és k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 86191

a 33.  alcím tekintetében a  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
32.  § a), c) és e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 34. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés 
a), b) és d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 35. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 36.  alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (3)  bekezdés 1.  pontjában, valamint 
a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 37.  alcím tekintetében a  büntetőeljárásról szóló 1998.  évi XIX.  törvény 604.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet H) rész 5.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 38.  alcím tekintetében a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi 
CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés b) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 39.  alcím tekintetében a  pályakezdő fiatalok, az  ötven év feletti munkanélküliek, valamint a  gyermek gondozását, illetve 
a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 
2004.  évi CXXIII.  törvény 17.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 40. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.  törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 41. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § f ) pontjában és 82/A. § (1) bekezdés 
d) és e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 1. melléklet H) rész 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 42.  alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény 175.  § (32)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 43.  alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény 175.  § (4a)  bekezdés a), c) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 44.  alcím, valamint a  3.  melléklet tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont 
dc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 45.  alcím, valamint a  4. és az  5.  melléklet tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés 
a)  pont ad)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 46.  alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 58.  § 
(8)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 47.  alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 20.  § 
(4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 48.  alcím, valamint a  6.  melléklet tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont 
ds) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
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a 49.  alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dg)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
az 50. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dh) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
az 51.  alcím, valamint a  7. és a  8.  melléklet tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés 
d)  pont dk)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben −,
az 52. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dp) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
az 53.  alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
az 54.  alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont di)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
az 55.  alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dc)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
az 56. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dd) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
az 57.  alcím tekintetében a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 284.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 58. és az 59. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont de) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 60.  alcím, valamint a  9. és a  10.  melléklet tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés 
d)  pont dj)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben −,
a 61.  alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 62.  alcím tekintetében az  ágazati párbeszéd bizottságokról és a  középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 
2009.  évi LXXIV.  törvény 29.  §-ában, valamint a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 284.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6. és 
17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 63. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 64. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 65.  alcím tekintetében a  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (2)  bekezdés b) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 66. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 67. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 68. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 69.  alcím tekintetében a  fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005.  évi CLXXIV.  törvény 10.  § (2)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 70.  alcím tekintetében az  országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013.  évi 
LXXXVII.  törvény 10.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 73.  § tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben –
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
IPARI ÉS KERESKEDELMI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

1. A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet 
módosítása

1. §  A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet 3.  §-ában 
a „mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe a „műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala” szöveg lép.

2. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) 
IKM rendelet módosítása

2. § (1) A  Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet 
(a  továbbiakban: 30/1995. IKM rendelet) melléklet 4.  alcím 4.4 pont 4.4.17 alpontjában a  „fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szövegrész 
helyébe a  „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatala” szöveg lép.

 (2) A 30/1995. IKM rendelet melléklet 4. alcím 4.3 pont 4.3.1 alpontjában az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész 
helyébe az „országos tisztifőorvos” szöveg lép.
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3. A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosítása

3. § (1) A  mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) 
IKIM rendelet (a továbbiakban: 78/1997. IKIM rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ügyfél az  általa kezdeményezett igazgatási jellegű szolgáltatás díját a  mérésügyi eljárás megindításával 
egyidejűleg előre köteles megfizetni, és annak megtörténtét igazolni kell. A díjat banki átutalással vagy készpénz-
átutalási megbízással a  Magyar Államkincstárnál nyitott, a  mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala részére vezetett 10023002-00309653-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára, igazgatási 
szolgáltatási díj feltüntetésével kell befizetni.”

 (2) A  78/1997. IKIM rendelet 9.  § (1)  bekezdésében a  „hitelesítési engedély, a  kötelező hitelesítés alóli felmentés 
és a  hitelesítést helyettesítő mérőeszköz-minősítés iránti kérelmet elutasító határozat” szövegrész helyébe 
a „hitelesítési eljárásban és a kötelező hitelesítés alóli felmentésre irányuló kérelem vonatkozásában hozott hatósági 
döntés” szöveg lép.

4. Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának 
igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet módosítása

4. §  Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 
3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében az  „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a  továbbiakban: hatóság)” 

szövegrész helyébe az  „a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala 
(a továbbiakban: Kormányhivatal)” szöveg,

b) 2.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében és 3.  § (1)  bekezdésében a  „hatóság” szövegrész helyébe 
a „Kormányhivatal” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében és 4. §-ában a „hatóság” szövegrészek helyébe a „Kormányhivatal” szöveg,
d) 4/A. § (1) bekezdésében a „Hatóság” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” szöveg
lép.

5. A közraktárak igazgatási szolgáltatási díjáról és a felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes 
szabályairól szóló 21/1998. (XII. 17.) GM rendelet módosítása

5. § (1) A  közraktárak igazgatási szolgáltatási díjáról és a  felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes szabályairól szóló 
21/1998. (XII. 17.) GM rendelet (a  továbbiakban: 21/1998. GM rendelet) 1.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) A  kérelmezőnek a  díjat átutalással a  közraktározás-felügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a  továbbiakban: Felügyelet) 10023002-00309653-00000000 számú számlájára, „igazgatási 
szolgáltatási díj” feltüntetésével vagy készpénzátutalási megbízással kell megfizetnie.”

 (2) A 21/1998. GM rendelet 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A díj tekintetében)
„c) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-át,”

 (3) A 21/1998. GM rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5.  § A  közraktár a  Krt. 12/A.  §-ában meghatározott felügyeleti díjat (a  továbbiakban: felügyeleti díj) az  1.  § 
(3)  bekezdésében megjelölt bankszámlára való átutalással, „felügyeleti díj” jogcím megjelöléssel fizeti meg. 
A közraktár az erről szóló igazolást a befizetést követően 8 napon belül megküldi a Felügyeletnek.
6.  § A  Krt. 12/C.  § (1)  bekezdésében meghatározott fizetési határidőig meg nem fizetett felügyeleti díj után 
késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek megállapításánál az adózás rendjéről szóló törvény előírásai irányadók.”

 (4) A 21/1998. GM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Ha a közraktár okirattal igazolja, hogy a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó összegű felügyeleti 
díjat fizetett, a díjtöbbletet a Felügyelet az okirat megküldésétől számított harminc napon belül visszatéríti.”

 (5) A 21/1998. GM rendelet
a) 2. §-ában a „Közraktári Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe a „Felügyelet” szöveg,
b) 3.  § b)  pontjában az „illetve 31.  §-ának (7)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „valamint 31.  § (2)–(3) és  

(5)–(6) bekezdésében” szöveg
lép.
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6. Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló  
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosítása

6. §  Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) 
IKIM rendelet 2. § d) pontjában az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe az „a kijelölési 
feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

7. A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről szóló  
8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosítása

7. §  A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  Szabályzatban foglalt műszaki-biztonsági rendelkezések felügyeletét első fokon a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a  továbbiakban: 
Hatóság), másodfokon a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala látja el.”

8. A háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló  
4/2002. (II. 15.) GM rendelet módosítása

8. §  A háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 4/2002. (II. 15.) GM rendelet 
10.  §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a  fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

9. A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó 
energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet 
módosítása

9. §  A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok 
követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet 2. § c) pontjában a „Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság és a  fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” 
szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott hatóság” 
szöveg lép.

10. A háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való 
tájékoztatásról szóló 6/2002. (II. 15.) GM rendelet módosítása

10. §  A háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 6/2002. 
(II. 15.) GM rendelet 10. §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

11. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosítása

11. §  A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
a) 9.  § (1)  bekezdésében a „területileg illetékes, fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala” 
szöveg,

b) 9.  § (3)  bekezdésében a „területileg illetékes, fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási 
hivatalának” szöveg

lép.
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12. A háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 
87/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása

12. §  A háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 87/2003. (XII. 16.) 
GKM  rendelet 10.  §-ában a  „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a  fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

13. A háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való 
tájékoztatásról szóló 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása

13. §  A háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 88/2003. 
(XII. 16.) GKM rendelet 10.  §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a  fogyasztóvédelmi feladatkörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

14. A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez 
szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosítása

14. §  A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai 
képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 3. § (6) bekezdésében az „a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe az  „a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala” szöveg lép.

15. A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint 
az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló  
57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet módosítása

15. § (1) A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási 
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet (a továbbiakban: 57/2006. 
GKM rendelet) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A díjfizetési kötelezettséget a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 
számú fizetési számlája javára az alábbi módon kell teljesíteni:
a) átutalással,
b) készpénzátutalási megbízással,
c) készpénzbefizetéssel a Kormányhivatal pénztárában,
d) bankkártyás befizetéssel a Kormányhivatal pénztárában vagy
e) az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (a továbbiakban: EFER) útján.”

 (2) Az 57/2006. GKM rendelet 1. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az  ügyfél a  kérelmét az  elektronikus ügyintézés szabályai szerint terjeszti elő, a  díjat a  következő módon 
fizetheti meg:
a) átutalási megbízással, az  ügyfél vagy képviselője biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz tartozó tárhelyére 
kapott fizetési értesítés átvétele utáni első munkanapon, vagy
b) az EFER útján, a fizetési értesítésben foglaltak szerint.
(3b) A  (3a)  bekezdésben foglaltak az  irányadóak abban az  esetben is, amikor az  ügyfél a  kérelmét nem 
az elektronikus ügyintézés útján terjeszti elő, és az EFER útján történő fizetést választja.
(3c) A  befizetett díjról a  Kormányhivatal számlát állít ki. A  díjakból származó bevételt a  Kormányhivatal egyéb 
bevételeitől elkülönítve köteles nyilvántartani és kezelni.”

 (3) Az 57/2006. GKM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész 

helyébe az „A nemesfémvizsgálattal és -hitelesítéssel kapcsolatos feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a  továbbiakban: Kormányhivatal)” szöveg, az „engedélyezéséért, és” szövegrész helyébe 
a „bejelentéséért és” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdés a) pontjában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” szöveg
lép.

 (4) Az 57/2006. GKM rendelet melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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 (5) Az 57/2006. GKM rendelet
a) mellékletének címében a  „nyilvántartásba vételi” szövegrész helyébe a  „bejelentési, engedélyezési és 

nyilvántartásba vételi” szöveg,
b) mellékletében foglalt táblázat II. A  nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és 

nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendeletben 
meghatározott kötelező nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési díjak pontban az „A nemesfémtárgyak 
és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 
74/2004. (IV. 29.) GKM rendeletben” szövegrész helyébe az „A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági 
tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendeletben” szöveg,

c) mellékletében foglalt táblázat II. A  nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és 
nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendeletben 
meghatározott kötelező nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési díjak pont l)  alpontjában a  „Hivatal” 
szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” szöveg,

d) mellékletében foglalt táblázat III. Egyéb díjak pont a) alpontjában az „engedélyezésének” szövegrész helyébe 
a „bejelentésének és nyilvántartásba vételének” szöveg

lép.

16. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes 
szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet módosítása

16. §  A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló 
91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 5.  §-ában a  „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe 
a „kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

17. A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások 
nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosítása

17. §  A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a  haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 
32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 7. § (4) bekezdésében az „A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész 
helyébe az „A hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” 
szöveg lép.

18. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó 
adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–
MeHVM–PM együttes rendelet módosítása

18. § (1) A  kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és 
az  adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 
(a  továbbiakban: 49/2007. GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM rendelet) 2.  § a)  pontja helyébe a  következő rendelkezés 
lép:
(Az érintett hatóságok által tárolt adatok köre:)
„a) a  kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
(a  továbbiakban: 273/2004/EK rendelet), a  kábítószer-prekurzoroknak az  Unió és harmadik országok közötti 
kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK 
tanácsi rendeletben (a  továbbiakban: 111/2005/EK rendelet), a  2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben, valamint a  kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, 
valamint a  kábítószer-prekurzoroknak az  Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére 
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 2015. június 25-i 2015/1013/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: 2015/1013/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet) meghatározott, a  jegyzékben szereplő anyagokkal végezhető egyes tevékenységek 
engedélyezésére, nyilvántartásba vételére, valamint a  kiviteli, behozatali engedélyezésre vonatkozó adatok, 
beleértve az  azok elutasításával, visszavonásával, érvényességük felfüggesztésével kapcsolatban keletkezett 
adatokat;”
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 (2) A 49/2007. GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„c) a  kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  kábítószer-
prekurzoroknak az  Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. április 24-i 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
13. cikk (1) bekezdése.”

 (3) A 49/2007. GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM rendelet
a) 1.  §-ában az  „a személyes adatok védelméről és a  közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.  évi 

LXIII.  törvény” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény” szöveg,

b) 2.  § b)  pontjában az  „az 1277/2005/EK rendelet 17–19.  cikkei” szövegrész helyébe az  „a 2015/1011/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9.  cikke és a  2015/1013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
10. cikke” szöveg,

c) 2.  § d)  pont dd)  alpontjában az  „az 1277/2005/EK rendeletben” szövegrész helyébe az  „a 2015/1011/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben és a  2015/1013/EU bizottsági végrehajtási rendeletben” 
szöveg,

d) 3.  §-ában a  „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a  továbbiakban: MKEH)” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal)” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az MKEH” szövegrész helyébe az „A Kormányhivatal” szöveg,
f ) 5. § (2), (3) és (4) bekezdésében az „az MKEH-nak” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatalnak” szöveg,
g) 5.  § (4)  bekezdésében a  „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” 

szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

19. A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, 
javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának 
műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosítása

19. §  A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, 
a  belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági 
követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A munkagépek gáz-üzemanyag ellátó berendezéseivel kapcsolatos elsőfokú hatósági jogköröket a fővárosi és 
megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: 
területi hatóság) gyakorolja. A  területi hatóság elsőfokú közigazgatási döntése ellen benyújtott fellebbezéseket 
másodfokon a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.”

20. Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és 
azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet módosítása

20. §  Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési 
módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet 2.  § f )  pontjában a  „Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg lép.

21. Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények 
tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek 
tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosítása

21. § (1) Az  iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének különös 
szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: 5/2010. NFGM rendelet)
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a  „kijelölési 

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
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b) 10.  § (4)  bekezdésében az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00282448-00000000 számú számlájára” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala 
Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti az 5/2010. NFGM rendelet 10. § (6) bekezdés c) pontja.

22. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosítása

22. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés 
b) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: 6/2010. NFGM rendelet)
a) 1. § f ) és l) pontjában az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és 

alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 
d)  pontjában” szövegrész helyébe az  „a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében 
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes 
szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában” szöveg,

b) 1.  § g)  pontjában az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és 
alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 
e)  pontjában” szövegrész helyébe az  „a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében 
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes 
szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a 6/2010. NFGM rendelet 1. § d) és e) pontja, valamint i) pont ia) alpontja.

23. A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-
tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása

23. § (1) A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. 
(VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: 29/2011. NGM rendelet) 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„17. piacfelügyeleti hatóság: a  piacfelügyeleti hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, 
cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó berendezések 
vonatkozásában a bányafelügyelet;”

 (2) A 29/2011. NGM rendelet 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” 
szövegrész helyébe az „A kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

24. A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) 
NGM rendelet módosítása

24. §  A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet 
4.  mellékletében a  címet követő első sorban a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

25. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása

25. §  A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 17.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kijelölő hatóság) jelöli ki 
a bejelentett szervezeteket az EK-típusvizsgálatra.”
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26. A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosítása

26. §  A villamosművek, valamint a  termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) 
NGM rendelet 17. § (1) bekezdésében az „A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi 
és műszaki biztonsági hatóságokról szóló” szövegrész helyébe a  „Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes 
ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló” szöveg lép.

27. A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó 
műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) 
NGM rendelet módosítása

27. § (1) A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági 
előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
11/2013. NGM rendelet) 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. Rendkívüli esemény: a  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró 
hatóságként történő kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
kormányrendeletben meghatározottakon felül a felhasználói helyen a gázfelhasználással kapcsolatos szénmonoxid 
mérgezés.”

 (2) A 11/2013. NGM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1) bekezdésben előírt hatósági felügyeletet első fokon a  fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és 
műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a  továbbiakban: Hatóság), másodfokon 
a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala látja el.”

 (3) A 11/2013. NGM rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Szakbizottság maga dolgozza ki működési szabályzatát és tagjai közül öt év időtartamra megválasztja 
a Szakbizottság elnökét.”

 (4) A 11/2013. NGM rendelet 14. § (3) bekezdésében az „a Hivatal főigazgatójának” szövegrészek helyébe az „a műszaki 
biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

28. A nemzetgazdasági miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló  
5/2014. (II. 7.) NGM rendelet módosítása

28. §  Hatályát veszti a nemzetgazdasági miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 5/2014. (II. 7.) 
NGM rendelet 5. alcíme.

29. Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló  
34/2014. (X. 30.) NGM rendelet módosítása

29. §  Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 34/2014. (X. 30.) 
NGM rendelet
a) 2.  § 11.  pontjában a  „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a  „piacfelügyeleti 

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
b) 8.  § (1)  bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak” szövegrész helyébe a „műszaki 

biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának” szöveg
lép.
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30. Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági 
követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet 
módosítása

30. § (1) Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről 
és a  Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet (a  továbbiakban: 35/2014. 
NGM rendelet) 25. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szakbizottság legfeljebb 8 fő szakértő tagból áll, akiket a miniszter felkérésére a következő szervek, illetve szervezetek 
vezetői delegálhatnak:)
„d) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (1 fő),”

 (2) A 35/2014. NGM rendelet 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Szakbizottság maga dolgozza ki működési szabályzatát és tagjai közül öt év időtartamra megválasztja 
a Szakbizottság elnökét.”

 (3) A 35/2014. NGM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal” szövegrész helyébe az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg, a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” 
szövegrész helyébe a „műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,

b) 17.  § (1)  bekezdésében az „a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szövegrész helyébe az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,

c) 25.  § (4)  bekezdésében az  „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójának” szövegrész 
helyébe az „a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg

lép.

31. A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet módosítása

31. §  A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet (a  továbbiakban: 12/2015. NGM rendelet) 1.  melléklete 
a 2. melléklet szerint módosul.

32. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki 
biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosítása

32. § (1) A  veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági 
követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: 1/2016. NGM rendelet) 
2. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„18. Tanúsító szervezet: a  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró 
hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. 
(XI. 29.) Korm. rendelet 18.  § (1)  bekezdése alapján a  műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) által kijelölt szervezet.”

 (2) Az 1/2016. NGM rendelet 2. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„24. Üzembe helyezés: a  műszaki biztonsági hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) engedélye alapján a  létesítmény 
használatba vétele, üzemeltetésének megkezdése.”

 (3) Az 1/2016. NGM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tárolótartályokkal és tároló létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálása tekintetében 
a  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben 
foglaltakat az e rendeletben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.”
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 (4) Az 1/2016. NGM rendelet 21. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  Szakbizottság összetételét a  Kormányhivatal javaslatára az  iparügyekért felelős miniszter határozza meg. 
A szakbizottsági tagokat az iparügyekért felelős miniszter a Kormányhivatal javaslatára öt év időtartamra bízza meg.
(4) A  Szakbizottság maga dolgozza ki működési szabályzatát és tagjai közül öt év időtartamra megválasztja 
a Szakbizottság elnökét.”

 (5) Az 1/2016. NGM rendelet
a) 22.  § (3)  bekezdésében a „Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságával” szövegrész helyébe 

a „Kormányhivatallal” szöveg,
b) 22.  § (4)  bekezdésében a „Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságához” szövegrész helyébe 

a „Kormányhivatalhoz” szöveg
lép.

33. A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő 
berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos 
ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosítása

33. § (1) A  nyomástartó berendezések, a  töltő berendezések, a  kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-
biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: 2/2016. NGM rendelet) 33. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szakbizottság legfeljebb 6 fő szakértő tagból áll, akiket az  iparügyekért felelős miniszter felkérésére a  következő 
szervezetek vezetői delegálhatnak:)
„a) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (1 fő),”

 (2) A 2/2016. NGM rendelet 33. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  Szakbizottság összetételét a  (3)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével a  műszaki biztonsági 
feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának javaslatára az iparügyekért felelős miniszter határozza 
meg. A szakbizottsági tagokat az iparügyekért felelős miniszter a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest 
Főváros Kormányhivatala javaslatára öt év időtartamra bízza meg.
(5) A  Szakbizottság maga dolgozza ki működési szabályzatát és tagjai közül öt év időtartamra megválasztja 
a Szakbizottság elnökét.”

 (3) A 2/2016. NGM rendelet
a) 2.  § 36.  pontjában az  „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe az  „a műszaki 

biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
b) 33.  § (6)  bekezdésében az „az MKEH” szövegrész helyébe az „a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró 

Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
c) 34. § (3) bekezdésében az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal” szövegrész helyébe az „a műszaki 

biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalával” szöveg,
d) 34.  § (4)  bekezdésében az  „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz” szövegrész helyébe 

az „a  műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalához” szöveg, a „Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a  „műszaki biztonsági feladatkörében eljáró 
Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,

e) 2. melléklet 4. Létesítési követelmények alcím 4.4. pont 4.4.2. alpont 4.4.2.3. pont b) alpontjában az „a fővárosi 
és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe az „a fővárosi és 
megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg

lép.

34. A nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról szóló 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet módosítása

34. §  A nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 
19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet
a) 17.  § (1)  bekezdésében az  „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a  továbbiakban: MKEH)” 

szövegrész helyébe az „a kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: 
Kormányhivatal)” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 86203

b) 17.  § (3)–(5)  bekezdésében, 22.  § (1), (2) és (6)  bekezdésében és 24.  § (1)  bekezdésében az  „Az MKEH” 
szövegrész helyébe az „A Kormányhivatal” szöveg,

c) 20.  § (1)  bekezdésében, 27.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 2.  melléklet 2.  pont 2.7.  alpontjában és 
2. melléklet 3. pont 3.9. alpontjában az „az MKEH-t” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatalt” szöveg,

d) 20. § (4) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 2. melléklet 1. pont 1.8. alpontjában, 
2. melléklet 2. pont 2.7. alpontjában és 2. melléklet 3. pont 3.9. alpontjában az „az MKEH” szövegrész helyébe 
az „a Kormányhivatal” szöveg,

e) 21. § (1) bekezdésében az „az MKEH-hez” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatalhoz” szöveg,
f ) 21. § (3) bekezdésében az „az MKEH-nek” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatalnak” szöveg,
g) 23. §-ában az „az MKEH” szövegrészek helyébe az „a Kormányhivatal” szöveg,
h) 2. melléklet 1. pont 1.5. alpontjában az „Az MKEH-val” szövegrész helyébe az „A Kormányhivatallal” szöveg,
i) 2. melléklet 1. pont 1.8. alpontjában az „az MKEH-t” szövegrészek helyébe az „a Kormányhivatalt” szöveg
lép.

35. A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet módosítása

35. § (1) A  felvonók és a  felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet (a továbbiakban: 28/2016. NGM rendelet) 23. §-a a következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  tanúsítvány vagy a  jóváhagyási döntés kiadása után a  megfelelőség ellenőrzése során a  bejelentett 
szervezet megállapítja, hogy a felvonó vagy egy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés már nem megfelelő, 
akkor legalább 15 napos határidő közlésével felszólítja a  felvonószerelő vállalkozást vagy a  gyártót a  megfelelő 
kiigazító intézkedések megtételére.”

 (2) A 28/2016. NGM rendelet
a) 2.  § 21.  pontjában az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a  továbbiakban: MKEH)” szövegrész 

helyébe az „a kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
b) 18. § (1) bekezdésében az „A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe az „A kijelölési 

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg
lép.

36. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és 
védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet módosítása

36. § (1) A  potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek 
vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet (a  továbbiakban: 35/2016. NGM rendelet) 
16.  §-ában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „kijelölési feladatkörében eljáró 
Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a 35/2016. NGM rendelet 36. § (2) bekezdése.

II. FEJEZET 
ADÓÜGYI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

37. A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes 
szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének 
szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosítása

37. §  A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási 
cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM 
együttes rendelet
a) 141. § (2) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal” szövegrészek helyébe a „fővárosi és megyei 

kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,
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b) 150.  § (1)  bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 
kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,

c) 165.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak (a  továbbiakban: BÁH)” 
szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak” szöveg,

d) 168. §-ában a „BÁH-nak” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak” szöveg
lép.

38. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

38. § (1) A  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a  továbbiakban: 8/2004. PM rendelet) 
40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ásványolaj adóraktár – a kísérleti előállítást végző üzem és a tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár kivételével – 
az ásványolaj gyártásához és tárolásához a mérésügyi hatóság által hitelesített tárolótartályt használ.”

 (2) A 8/2004. PM rendelet
a) 40.  § (2)  bekezdésében, 40.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában, 42.  § (1), (3) és (4)  bekezdésében, 43.  § 

(2)  bekezdésében, 62.  § (1)  bekezdésében, 68.  §-ában, 126.  § (4)  bekezdés b)  pontjában és 133.  § 
(1) bekezdésében az „az MKEH” szövegrész helyébe az „a mérésügyi hatóság” szöveg,

b) 40. § (3) bekezdés c) pontjában az „MKEH” szövegrész helyébe az „a mérésügyi hatóság” szöveg,
c) 42.  § (2)  bekezdésében és 45.  § (2)  bekezdésében az  „az MKEH” szövegrészek helyébe az  „a mérésügyi 

hatóság” szöveg,
d) 46. § (2) bekezdésében az „az MKEH-t” szövegrész helyébe az „a mérésügyi hatóságot” szöveg,
e) 133. § (2) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „mérésügyi 

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg
lép.

39. A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási 
adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló  
55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

39. §  Hatályát veszti a  START kártyák felhasználásának, illetve az  ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási 
adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 55/2011. (XII. 30.) 
NGM rendelet 1. § (1) bekezdés c) és d) pontja.

40. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

40. § (1) A  pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a  továbbiakban: 48/2013. NGM rendelet) 4.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  e  fejezetben szabályozott hatósági eljárásokban a  mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) jár el.”

 (2) A 48/2013. NGM rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 12. §-ában, 13. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 14–17. §-ában, 

18.  § (4)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (1), (2) és (7)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdés záró 
szövegrészében, 22. § (3) bekezdés záró szövegrészében, 23. §-ában, 24. § (4) bekezdésében, 61/B. §-ában, 
66. § (2) és (3) bekezdésében, 78/A. § (2) és (3) bekezdésében és 3. melléklet F) A pénztárgép fő egységeivel 
kapcsolatos követelmények rész FD) Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) alcím 23. pontjában az „az engedélyező 
hatóság” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatal” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében a „Hatósághoz” szövegrész helyébe a „Kormányhivatalhoz” szöveg,
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c) 8.  § (5)  bekezdésében az  „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg,

d) 10. § (1) bekezdésében és 23. §-ában az „Az engedélyező hatóság” szövegrész helyébe az „A Kormányhivatal” 
szöveg,

e) 11. §-ában, 18. § (1) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésében és 78/A. § (5) bekezdésében az „az engedélyező 
hatóság” szövegrészek helyébe az „a Kormányhivatal” szöveg,

f ) 18.  § (3)  bekezdésében és 78/A.  § (4)  bekezdésében az „az engedélyező hatósághoz” szövegrész helyébe 
az „a Kormányhivatalhoz” szöveg,

g) 62.  § (2)  bekezdésében, 3.  melléklet G) Speciális pénztárgépek műszaki követelményei alcím GA) 
Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép pont 1.  alpontjában és 3.  melléklet G) Speciális pénztárgépek műszaki 
követelményei alcím GE) Mobil menetjegykiadó pénztárgépek pont 1.  alpontjában a „Hatóság” szövegrész 
helyébe a „Kormányhivatal” szöveg,

h) 62. § (3) és (4) bekezdésében a „Hatóság” szövegrészek helyébe a „Kormányhivatal” szöveg,
i) 64. § (2) bekezdésében az „az MKEH 10032000-00282448-00000000” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatal 

10023002-00309653-00000000” szöveg,
j) 78/A. § (5) bekezdésében az „Az MKEH” szövegrész helyébe az „A Kormányhivatal” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti a 48/2013. NGM rendelet
a) 64. § (4) bekezdése és
b) 66. § (4) bekezdése.

41. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi 
szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

41. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére 
jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet
a) 23.  § (2)  bekezdésében a  „Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervéhez” 

szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalához” szöveg,
b) 28.  § (9)  bekezdés c)  pontjában az  „az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel” szöveg,
c) 28.  § (14)  bekezdésében az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest 

Főváros Kormányhivatala” szöveg
lép.

42. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) 
NGM rendelet módosítása

42. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 3.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  terméket a  termelő külön jogszabály szerint elismert termelői csoporton, termelői szervezeten keresztül 
értékesíti, vagy a terméket a megyei kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti 
járási hivatala nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet részére értékesíti, az (1) bekezdés c) pontját a termelői 
csoport, termelői szervezet, vagy a megyei kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eljáró megyeszékhely 
szerinti járási hivatala nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet által történő termékértékesítésre kell 
alkalmazni.”

43. Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, 
az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak 
az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 
módosítása

43. §  Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az  automaták 
üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az  automatákban rögzített adatoknak az  állami adó- és vámhatóság 
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felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 5.  § (1)  bekezdése a  „Budapest Főváros 
Kormányhivatalának a  metrológiai hatósága” szövegrész helyett a  „mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest 
Főváros Kormányhivatala” szöveggel lép hatályba.

III. FEJEZET 
FOGLALKOZTATÁSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

44. A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

44. § (1) A  keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 6/1987. EüM rendelet) 3.  §-ában 
az „a fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási hivatala mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

 (2) A 6/1987. EüM rendelet melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

45. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása

45. § (1) A  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.  26.) 
MüM rendelet (a  továbbiakban: 5/1993. MüM rendelet) 7.  § (1)  bekezdésében a  „munkavédelmi hatósági 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala” szöveg lép.

 (2) Az  5/1993. MüM rendelet 9.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az  „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében 
eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe „a fővárosi és megyei kormányhivatal 
egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg lép.

 (3) Az 5/1993. MüM rendelet 2. számú melléklet 3. pont
a) I/a) alpontjában a „két” szövegrész helyébe a „négy” szöveg,
b) I/b) alpontjában a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
c) I/c) alpontjában a „négy” szövegrész helyébe a „hat” szöveg,
d) I/e) alpontjában az „és minden megkezdett 600” szövegrész helyébe az „és minden megkezdett 400” szöveg
lép.

 (4) Az 5/1993. MüM rendelet 4/a. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

46. A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosítása

46. §  Hatályát veszti a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet 3. § (1) bekezdése.

47. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

47. § (1) A  foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a  Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a  továbbiakban: 6/1996. MüM rendelet) 
27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pontjában meghatározott feltételeknek az a személy felel meg,
a) akinek a  rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása 
legalább 50%-os mértékű, vagy a  2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint 
munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
b) akinek az  egészségi állapota a  rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerint legfeljebb 60 százalékos 
mértékű,
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül,
d) aki vakok személyi járadékában részesül,
e) az  összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak 
minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet, illetve a  súlyos fogyatékosság minősítéséről és 
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igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet szerinti szakorvosi igazolással rendelkezik fogyatékosságnak 
minősülő betegségekről az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételéhez,
f ) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
alapján a rehabilitációs szakértői szerv szakvéleménye szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül,
g) aki audiológiai szakvélemény alapján mindkét fülre legalább 60 százalékban elvesztette hallását, vagy
h) aki az  a)–g)  pontban foglaltak szerinti károsodást nem tud igazolni, de egészségkárosodása, fogyatékossága 
fennáll és foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján megállapítható, hogy munkavállalási és 
munkahely megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek.”

 (2) A 6/1996. MüM rendelet 27. § (6) bekezdésében a „kirendeltség” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg lép.

48. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

48. § (1) A  foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) 
NM rendelet (a továbbiakban: 27/1996. NM rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú mellékletben szereplő foglalkozási betegséget, foglalkozási 
eredetű heveny vagy idült mérgezést (a  továbbiakban együtt: foglalkozási betegség), valamint a  külön 
jogszabályban meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet a  munkáltató 
telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalához mint munkavédelmi hatósághoz 
(a  továbbiakban: munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba 
kell venni. A  munkavédelmi hatóság a  hozzá érkezett, a  foglalkozási betegség gyanújával kapcsolatos 
bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére.”

 (2) A 27/1996. NM rendelet
a) 5. § (5) bekezdés a) pontjában az „a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt” 

szövegrész helyébe az  „a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivatalát” szöveg,

b) 5.  § (5)  bekezdés c)  pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró 
megyei kormányhivatalt” szövegrész helyébe az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát” szöveg,

c) 5.  § (9)  bekezdésében az  „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt” szöveg,

d) 5.  § (10)  bekezdésében az  „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg,

e) 6. számú mellékletében a „Kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „Járási Hivatal 
mint munkavédelmi hatóság” szöveg

lép.
 (3) A 27/1996. NM rendelet

a) 3.  § (4)  bekezdésében az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz (a  továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe 
az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez” szöveg,

b) 3. § (5) bekezdésében az „az OTH-hoz” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi 
szervhez” szöveg,

c) 3.  § (6)  bekezdésében, valamint 5.  § (1), (7) és (8)  bekezdésében az  „az OTH” szövegrész helyébe 
az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg,

d) 4.  § (1)  bekezdésében az „az OTH-t” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi 
szervet” szöveg,

e) 5.  § (9) és (10)  bekezdésében az  „az OTH” szövegrészek helyébe az  „a munkahigiénés és foglalkozás-
egészségügyi szerv” szöveg,

f ) 4. számú mellékletében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a  „munkahigiénés és 
foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg,

g) 3. számú melléklet II. alcím 2. pont első mondatában az „az OTH-nak” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés 
és foglalkozás-egészségügyi szervnek” szöveg,
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h) 3. számú melléklet II.  alcím 2.  pont második mondatában és 3.  pontjában az „Az OTH” szövegrész helyébe 
az „A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg

lép.
 (4) A 27/1996. NM rendelet 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

49. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és 
biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

49. §  Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági 
követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 5.  §-ában az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal 
mint munkavédelmi hatóság” szövegrész helyébe az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala mint 
munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

50. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosítása

50. §  A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) 
EüM rendelet 9. §-ában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szövegrész helyébe 
az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

51. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló  
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

51. § (1) A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: 61/1999. EüM rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2–4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel történő tevékenység szándékát első alkalommal a tevékenység 
megkezdését megelőzően legalább 30 nappal a  6. számú melléklet szerinti bejelentőlapon be kell jelenteni 
a munkavédelmi hatóságnak. Ezt az első bejelentést akkor is meg kell tenni, ha a biológiai tényezőt a munkáltató 
ideiglenesen maga sorolta be a 3. vagy a 4. csoportba.”

 (2) A 61/1999. EüM rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  foglalkozás-egészségügyi szolgálat az  általa végzett védőoltásokról évente, a  tárgyévet követő év 
január 5.  napjáig a  7. számú melléklet szerinti bejelentőlapon összefoglaló jelentést küld a  népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatalnak és a munkavédelmi hatóságnak.”

 (3) A  61/1999. EüM rendelet 3.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az  „a fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint 
munkavédelmi hatóságnak” szövegrész helyébe az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának 
mint munkavédelmi hatóságnak” szöveg lép.

 (4) A 61/1999. EüM rendelet a 7. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.
 (5) A 61/1999. EüM rendelet a 8. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.
 (6) Hatályát veszti a 61/1999. EüM rendelet 12. § (3) bekezdése.

52. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és 
egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

52. §  A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 10.  §-ában az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal 
mint munkavédelmi hatóság” szövegrész helyébe az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala mint 
munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

53. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 
módosítása

53. §  A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet
a) 7. § (4) bekezdés d) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási 

(fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szövegrész 
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helyébe az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) 13.  § (1) és (2)  bekezdésében az „a járási népegészségügyi intézet” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” 
szöveg

lép.

54. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

54. § (1) A  foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az  általuk okozott egészségkárosodások 
megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 26/2000. EüM rendelet) 18.  § (5)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv a  (4)  bekezdés szerinti adatokat a  tárgyévet követő 
március  31-ig regisztrálja, elemzi és értékeli, és az  erről készült tájékoztatót megküldi az  egészségügyért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium részére, továbbá a HM által szolgáltatott adatokról készült tájékoztatót a HM 
részére is megküldi.”

 (2) A 26/2000. EüM rendelet
a) 4.  § (3)  bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szövegrész 

helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala mint munkavédelmi hatóság” szöveg,
b) 21.  § (2)  bekezdésében a  „környezetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal” 

szövegrész helyébe a „területi környezetvédelmi hatósággal” szöveg,
c) 3. számú melléklet címében az  „A fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” 

szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala mint munkavédelmi hatóság” 
szöveg

lép.

55. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.)  
SZCSM–EüM együttes rendelet módosítása

55. §  A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes 
rendelet 6.  § (6)  bekezdésében az  „a fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak” 
szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának mint munkavédelmi hatóságnak” 
szöveg lép.

56. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosítása

56. §  Az építési munkahelyeken és az  építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében az „illetékes fővárosi 
és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak” szövegrész helyébe az „illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási hivatalának mint munkavédelmi hatóságnak” szöveg lép.

57. A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló  
2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosítása

57. § (1) A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet 
(a továbbiakban: 2/2004. FMM rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kollektív szerződést kötő felek bejelentési kötelezettségüket a  Minisztérium honlapján a  Munkaügyi 
Kapcsolatok Információs Rendszer keretében található kollektív szerződés elektronikus nyilvántartórendszeren 
(a  továbbiakban: elektronikus nyilvántartórendszer) közzétett, az  1.  melléklet szerinti adattartalmú adatlapoknak 
a  (2)  bekezdésben meghatározott módon történő elektronikus kitöltésével és bejelentésével, továbbá a  több 
munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés elektronikus nyilvántartórendszerbe történő feltöltésével 
(a továbbiakban együtt: elektronikus bejelentés) teljesítik.”
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 (2) A 2/2004. FMM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § Ha az adatlap, illetve a több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés hiányosan vagy pontatlanul 
tartalmazza a 3. § (2) bekezdés a)–d) pontjában szereplő adatokat, a Minisztérium a kollektív szerződést nem veszi 
nyilvántartásba és erről a feleket elektronikusan tájékoztatja.”

 (3) A 2/2004. FMM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § Az  adatlap, valamint a  több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés tartalma mással csak akkor 
közölhető, továbbá abban az  esetben adható át, valamint hozható nyilvánosságra, ha ehhez az  adatszolgáltató 
felek előzetesen írásban hozzájárultak. A Minisztérium a nyilvánosságra hozható kollektív szerződéseket honlapján 
közzéteszi.”

 (4) Hatályát veszti a 2/2004. FMM rendelet 1. § (4) bekezdése.

58. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági 
követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

58. § (1) A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről 
szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 22/2005. EüM rendelet) 4.  § (3)  bekezdés d)  pontjában 
az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal” szöveg lép.

 (2) A  22/2005. EüM rendelet 8.  § (1)  bekezdésében az  „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
az „az országos tisztifőorvos” szöveg lép.

59. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 
követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

59. § (1) A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. 
(XII. 22.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 66/2005. EüM rendelet) 6.  § (2)  bekezdésében az „a fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási hivatalának mint munkavédelmi hatóságnak” szöveg lép.

 (2) A 66/2005. EüM rendelet
a) 6.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében az  „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a  továbbiakban: OTH)” 

szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg,
b) 14. § (1) bekezdésében az „az OTH” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg
lép.

60. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) 
EüM rendelet módosítása

60. § (1) Az  azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: 12/2006. EüM rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  1.  § szerintinek minősülő tevékenységet a  munkáltatónak a  munka megkezdése előtt 15 nappal be kell 
jelentenie a  munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának mint 
munkavédelmi hatóságnak (a  továbbiakban: munkavédelmi hatóság) a  2.  melléklet szerinti bejelentőlapon 
nyilvántartásba vétel céljából.”

 (2) A 12/2006. EüM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést 3 példányban kell benyújtani, ha a  bejelentés nem elektronikus úton 
történik.”

 (3) A 12/2006. EüM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés nem mentesít a  külön jogszabályban meghatározott, az  azbeszttel mint 
veszélyes, rákkeltő anyaggal kapcsolatos más jelentési kötelezettség alól.”

 (4) A 12/2006. EüM rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  azbesztexpozícióban foglalkoztatott munkavállalók orvosi vizsgálatánál figyelembe veendő különös 
szempontokat az 1. melléklet tartalmazza.”

 (5) A 12/2006. EüM rendelet Melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
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 (6) A 12/2006. EüM rendelet a 10. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
 (7) Hatályát veszti a 12/2006. EüM rendelet 4. § (2) bekezdése.
 (8) Hatályát veszti a 12/2006. EüM rendelet 4. § (3a) bekezdése.

61. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló  
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása

61. §  Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 
9. § (6) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős 
minisztert” szöveg lép.

62. Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről 
szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet módosítása

62. §  Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a  középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009.  évi 
LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 5. § (5) bekezdésében az „elektronikusan, vagy 
– az ÁRMB kérelme esetén – eredetiben vagy hiteles másolatban” szövegrész helyébe az „elektronikusan” szöveg lép.

63. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet módosítása

63. §  Nem lép hatályba a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése és 2. melléklete.

IV. FEJEZET 
SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

64. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést 
folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) 
NGM rendelet módosítása

64. § (1) A  felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a  felnőttképzést folytató intézmények 
ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet (a  továbbiakban: 
56/2013. NGM rendelet) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„b) a Pest Megyei Kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal),”

 (2) Az 56/2013. NGM rendelet
a) 2. § (5) bekezdésében az „az NSZFH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00334789-00000000 számú 

számlájára” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-
00000000 számú számlájára” szöveg,

b) 2. § (7) bekezdésében az „Az NSZFH” szövegrész helyébe az „A kormányhivatal” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében az „az NSZFH” szövegrészek helyébe az „a kormányhivatal” szöveg,
d) 5. §-ában az „az NSZFH” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal” szöveg
lép.
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65. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői 
Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) 
NGM rendelet módosítása

65. § (1) A  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, 
feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: 58/2013. 
NGM rendelet) 1. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„f ) az Fktv. 14. § (2) bekezdése szerinti külső értékelést (a továbbiakban: külső értékelés) végző jogi személyre,”

 (2) Az 58/2013. NGM rendelet 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„g) a Pest Megyei Kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal).”

 (3) Az 58/2013. NGM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az FSZB
a) a szakértők ellenőrzési feladatainak ellátásával kapcsolatban a kormányhivatal számára
aa) útmutatót készít, valamint javaslatokat dolgoz ki, amelyeket a kormányhivatal köteles alkalmazni, és
ab) elemzéseket végez,
b) a szakértők képzésével és továbbképzésével kapcsolatban az NSZFH felkérésére évente javaslatot tesz a képzés, 
továbbképzés rendszerére és tartalmára,
c) a  szakértőkkel szemben támasztott szakmai követelményeket és szakértői minősítési rendszert dolgoz ki 
a kormányhivatal számára, amelyeket a kormányhivatal köteles alkalmazni a szakértőkkel kapcsolatos tevékenysége 
során,
d) a  felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, 
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények 
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdésében, 
valamint 25.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerint javaslatot tesz a  kormányhivatal részére a  felnőttképzési 
tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban, valamint a  felnőttképzést folytató intézmények 
ellenőrzése során kirendelésre kerülő szakértők személyére,
e) véleményt készít a  kormányhivatal részére a  nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételére irányuló 
eljáráshoz szükséges, az Fktv. 19. § (2) bekezdése szerinti vizsgálat céljából,
f ) kijelöli a külső értékelést végző szervezeteket a 9/A. §-ban foglalt szempontok figyelembevételével.”

 (4) Az 58/2013. NGM rendelet 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az FSZB 9/A. § szerinti döntésében szavazati joggal nem vehet részt az a tag, aki a döntéssel érintett
a) értékelésre kerülő felnőttképzést folytató intézménnyel, vagy
b) a külső értékelést végző jogi személlyel
a (4) bekezdésben meghatározott bármely jogviszonyban áll.”

 (5) Az 58/2013. NGM rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § Az  FSZB a  felnőttképzést folytató intézménynél külső értékelést végző szervezetet az  értékelésre kerülő 
felnőttképzést folytató intézmény
a) engedélyében szereplő képzéseinek képzési kör szerinti megoszlása,
b) megvalósított képzéseiben részt vevők száma,
c) megvalósított képzéseinek képzési forma és típus szerinti jellemzői,
d) által nyújtott felnőttképzést kiegészítő tevékenysége száma és jellege
figyelembevételével jelöli ki.”

 (6) Az 58/2013. NGM rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  külső értékelésről szóló, (1)  bekezdés szerinti véleményben foglaltak alapján az  FSZB a  felnőttképzést 
folytató intézmény működésére vonatkozóan jogszabálysértést észlel, a  véleményt nyolc napon belül megküldi 
a kormányhivatalnak. A kormányhivatal a vélemény beérkezésétől számított harminc napon belül köteles hivatalból 
ellenőrzési eljárást indítani az intézménnyel szemben. A kormányhivatal az ellenőrzési eljárást az FSZB által delegált 
egy fő szakértő bevonásával folytatja le.”

 (7) Az 58/2013. NGM rendelet 10. § (1) bekezdésében az „NSZFH” szövegrész helyébe az „FSZB” szöveg lép.
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66. A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és 
eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) 
NGM rendelet módosítása

66. §  A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, 
valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet
a) 5.  § (1a)  bekezdésében a  „Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól (a  továbbiakban: NSZFH)” 

szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivataltól (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében az „az NSZFH-t” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalt” szöveg
lép.

67. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának 
részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet módosítása

67. § (1) A  felnőttképzési szakértői és a  felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól 
szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet (a  továbbiakban: 14/2014. NGM rendelet) 7.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  3.  § (1)  bekezdésében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítését a  felnőttképzési szakértő 
a  kormányhivatalnak, a  felnőttképzési programszakértő a  kamarának köteles – a  (2)  bekezdésben foglaltakon 
túlmenően – a továbbképzést záró vizsga időpontjától számított nyolc napon belül bejelenteni.”

 (2) A 14/2014. NGM rendelet
a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „bejelentésében, aki rendelkezik a kérelmében” szövegrész helyébe 

a „bejelentésében” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdésében az  „az NSZFH-hoz” szövegrész helyébe az  „a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 

(a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti a 14/2014. NGM rendelet 11. §-a.

68. A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és 
eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. 
(IV. 4.) NGM rendelet módosítása

68. § (1) A  felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, 
valamint a  nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: 16/2014. NGM rendelet) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„e) a Pest Megyei Kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal).”

 (2) A 16/2014. NGM rendelet
a) 2.  § (1)–(3)  bekezdésében és (6)  bekezdés nyitó szövegrészében, 3.  §-ában, 4.  § (4)  bekezdésében, 5.  § (2) 

és (3)  bekezdésében, 7.  §-ában, 8.  §-ában és 8/A.  § (1)  bekezdésében az „Az NSZFH” szövegrész helyébe 
az „A kormányhivatal” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében és 8/A. § (2) bekezdésében az „az NSZFH” szövegrész helyébe 
az „a kormányhivatal” szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében az „Az NSZFH” szövegrészek helyébe az „A kormányhivatal” szöveg,
d) 4. § (4) bekezdésében az „az NSZFH” szövegrészek helyébe az „a kormányhivatal” szöveg
lép.
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V. FEJEZET 
ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

69. A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 
43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosítása

69. §  A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) 
NGM rendelet
a) 1.  mellékletében az  „A települési önkormányzat jegyzője, mint gyámhatóság” szövegrész helyébe 

az „A fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala” szöveg,

b) 2.  mellékletében az „A járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, mint I. fokú gyámhatóság” szövegrész helyébe 
az „A fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala” szöveg

lép.

70. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló  
69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

70. §  Hatályát veszti az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló 69/2013. (XII. 29.) 
NGM rendelet 2. § (1) bekezdése.

VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

71. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 15. § (4) bekezdése és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (3) A 2. § (2) bekezdése, a 48. § (3) bekezdése, az 58. § (2) bekezdése és az 59. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép 

hatályba.
 (4) A 45. § (3) bekezdése és a 60. § (8) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (5) Ez a rendelet 2018. január 2-án hatályát veszti.

72. § (1) A  35.  alcím a  felvonókra és a  felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

 (2) A 64., a 65. és a 67. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

73. §  Hatályát veszti a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági 
hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési 
és bejelentési kötelezettségekről szóló 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

 

 

1. melléklet a …/2016. (   .   .) NGM rendelethez 
 
 
 
1. Az 57/2006. GKM rendelet mellékletében foglalt táblázat I. Fémjelzési díjak pont b) alpontja a 
következő 4. sorral egészül ki: 
 
[I. Fémjelzési díjak:  
b) az órákon kívül minden egyéb:]   

 
„ 
4. palládiumtárgyak finomságvizsgálata, grammonként 210,00 Ft 

” 
 
2. Az 57/2006. GKM rendelet mellékletében foglalt táblázat I. Fémjelzési díjak pont e) alpont 1. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[I. Fémjelzési díjak:  

e) sürgősségi díj:]   

 
„ 
1. arany-, platina- és palládiumtárgyak esetében, darabonként  63,00 Ft 

” 
 

2. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM  rendelethez

 

 

2. melléklet a …/2016.(…) NGM  rendelethez 
 
 
 

1. A 12/2015. NGM rendelet 1. melléklete a következő B) résszel egészül ki: 
 

„B) Kormányhivatalok 
 
1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 
1.1. a gazdasági vezető, 
1.2. a szabadalmi ügyekért, a hatósági ügyvitelért felelős szervezeti egység vezetője, az 

iparjogvédelmi lajstromvezetésért felelős szervezeti egység vezetője, 
1.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős 

munkakör, 
1.4. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, 

adminisztratív feladatokat ellátó munkakör.” 
 
2. Hatályát veszti a 12/2015. NGM rendelet 1. melléklet C) rész 1. pontja. 
  



86216 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 

3. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM  rendelethez

 

 

3. melléklet a …/2016.(…) NGM  rendelethez 
 
 
 

1. A 6/1987. EüM rendelet melléklet 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1.3. A túlnyomásos légtérben végzett tevékenységet, annak megkezdése előtt 15 nappal, a 
munkáltató a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági 
hatáskörében eljáró járási hivatala felé az 1. függelék szerinti bejelentőlapon bejelenti.” 
 
2. A 6/1987. EüM rendelet melléklete a következő 1. függelékkel egészül ki: 
 

„1. függelék 
 

BEJELENTŐ LAP 
 

Túlnyomásos légtérben végzett tevékenységhez 
 

1. Bejelentés dátuma  

2. Bejelentő, adatszolgáltató személy neve  

3. Bejelentő, adatszolgáltató személy címe  

4. Bejelentő, adatszolgáltató személy elérhetősége 
(telefonszám) 

 

5. Bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címe  

6. Munkáltató neve  

7. Munkáltató adószáma  

8. Munkáltató székhelye  

9. Munkavégzés pontos helye  

10. Megye (Munkavégzés pontos helye alapján)  

11. Munkavégzés megkezdésének ideje  

12. Túlnyomásos légtérben dolgozók száma  

13. Gyógy zsilip helye  

14. Gyógy zsilipet működtető nyilatkozat megléte  

15. Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat (FESZ) neve  
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16. FESZ címe  

17. Foglalkozás-egészségügyi orvos neve  

18. Foglalkozás-egészségügyi orvos pecsétszáma  

19. Foglalkozás-egészségügyi orvos elérhetősége  

PH. 
 

…………………………………… 
aláírás” 
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4. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM  rendelethez
„4/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez

 

 

4. melléklet a …/2016.(…) NGM  rendelethez 
 

„4/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez 
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” 
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5. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM  rendelethez

 

 

5. melléklet a …/2016.(…) NGM  rendelethez 
 
 

1. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet címét követő harmadik bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„A munkabaleset kivizsgálása során a munkáltatónak figyelemmel kell lennie a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 57. § (3) bekezdés h) pontjában foglalt előírásra, 
amely szerint a munkáltató által kijelölt (vagy foglalkoztatott, megbízott) személy feladata a 
munkabalesetek kivizsgálása, valamint az Mvt. 65. § (2) bekezdésében foglalt azon előírásra, amely 
munkabiztonsági szaktevékenységnek minősíti a munkabaleset kivizsgálását.” 
 
2. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „(B) A sérült (munkavállaló) adatai:” alcíme a 
következő 13. ponttal egészül ki: 
 
[A sérült (munkavállaló) adatai:] 
 
„13. Foglalkoztatás jellege: 
A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának jellegét kifejező kódszámot 
kell beírni.  

01 
Munkaviszony (kivéve: a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített 
foglalkoztatás keretében történő munkavégzés) 

02 Közfoglalkoztatási jogviszony 

03 Kormányzati szolgálati jogviszony 

04 Állami szolgálati jogviszony 

05 Közszolgálati jogviszony  
06 Közalkalmazotti jogviszony  

07 Bíró szolgálati jogviszony 

08 Igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya  
09 Ügyészségi szolgálati jogviszony  

10 Rendvédelmi és katonai feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonya 

11 Szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszony  

12 Szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények 
teljesülése során végzett munka 

13 Tanulószerződés alapján végzett munka  

14 Hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett munka 
15 Elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka 

16 Szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka 

17 Büntetőügyben kiszabott közérdekű munka  

18 Közérdekű önkéntes tevékenység 

19 Munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi 
munka 

20 Távmunkavégzés 

21 Bedolgozói munkaviszony 

22 Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 
23 Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony 
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24 Munkaerő-kölcsönzés keretében végzett munka 

25 Szociális szövetkezetben tagi munkavégzési jogviszony 

26 Iskolaszövetkezetben külső szolgáltatás teljesítésére irányuló megállapodás alapján történő 
személyes közreműködés 

” 
 
3. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „(C) A munkabaleset adatai:” alcím 8. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
[A munkabaleset adatai:] 
 
„8. A sérülés súlyossága: 
A kódnégyzetbe a sérülés súlyosságának megfelelő kódszámot kell beírni.  

 Kód  Megjelölés 
 0  Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama 1-3 munkanap 
 1  Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 munkanapot 
 2  Nem súlyos csonkulással járó munkabaleset 
 3  Súlyos csonkulásos munkabaleset 
 4  Halálos munkabaleset (sérült, magzata, újszülöttje) 
 5  Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás 
 6  Valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztésével, illetve 

jelentős mértékű károsodásával járó munkabaleset 
 7  Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó munkabaleset 
 8  A beszélőképesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral járó 

munkabaleset 
” 

4. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „(C) A munkabaleset adatai:” alcím 9. pont első 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[A munkabaleset adatai: 
A munkaképtelenség időtartama:] 
 
„A munkaképtelenség időtartama azon teljes munkanapok száma, amíg a munkavállaló a 
munkabalesetből kifolyólag munkaképtelen volt.” 
 
5. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „(I) A kivizsgálásban résztvevők adatai, hitelesítések:” 
alcím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[A kivizsgálásban résztvevők adatai, hitelesítések:] 
 

„3. Résztvevő foglalkozás-egészségügyi orvos: 
Amennyiben a foglalkozás-egészségügyi orvos a baleset kivizsgálásában részt vett, a kivizsgálást 

lezáró jegyzőkönyvet aláírásával köteles ellátni, valamint a pecsétszámát is fel kell tüntetni. A baleset 
kivizsgálásban részt vevő foglalkozás-egészségügyi orvos nevét, valamint a baleset kivizsgálásában 
történő részvétel lezárásának dátumát kell beírni.  Szolgáltatás keretében végzett balesetvizsgálat 
esetén a FESZ szolgáltatást végző cég (vállalkozás) nevét, címét is fel kell tüntetni a (H) blokk 
„Mellékletek, megjegyzés” rovatában.” 
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6. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „(I) A kivizsgálásban résztvevők adatai, hitelesítések:” 
alcíme a következő 4. ponttal egészül ki. 
 
[A kivizsgálásban résztvevők adatai, hitelesítések:] 
 

„4. Munkáltató képviselője: 
A munkáltató vezetőjének vagy az általa írásban (egyedileg vagy belső szabályzatban) 

feljogosított személynek a nevét és beosztását, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozónak, 
magánszemély munkáltató esetén a munkáltatói jogkört gyakorló személynek a nevét kell beírni. Az 
aláírás dátumát követően a jegyzőkönyvet az a személy írhatja alá, akit a név és a beosztás rovatba 
beírtak. Bélyegzővel rendelkező munkáltató esetén az aláírást a munkáltató működése során 
jogszerűen használt bélyegző lenyomatával kell ellátni.” 

 
7. Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „(J) A jegyzőkönyvet ellenőrző munkavédelmi 
felügyelő:” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(J) A jegyzőkönyvet ellenőrző munkavédelmi hatóság: 
 
Az adott munkabaleset vizsgálatával, jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos észrevételek, 
intézkedések feljegyzésére e rovatban van lehetőség. 
A munkabaleseti esemény elemzését (vizsgálatát, kódolását) követően a munkavédelmi hatóság 
részéről eljáró személy köteles a nevét, igazolvány számát, a felülvizsgálat lezárásának napját beírni, 
majd ezt követően a jegyzőkönyvet aláírni.” 

 
  

6. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM  rendelethez

A 27/1996. NM rendelet 3. számú melléklet I. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(I. A bejelentés) 
 
„1. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a kitöltési utasítás szerint kell 
megtenni.”  
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7. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez 
„6. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez

 

 

7. melléklet a …/2016.(…) NGM rendelethez  
 

„6. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez 
 
 
 
 

Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése 
 

1. Bejelentés dátuma  

2. Bejelentő, adatszolgáltató személy neve  

3. Bejelentő, adatszolgáltató személy címe  

4. Bejelentő, adatszolgáltató személy elérhetősége 
(telefonszám) 

 

5. Bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címe  

6. Biológiai bejelentés típusa  

7. Munkavégzés helye  

8. Megye (Munkavégzés helye alapján)  

9. Munkáltató neve  

10. Munkáltató adószáma  

11. Munkáltató székhelye  

12. Munkáltató elérhetősége (telefon, e-mail, fax)  

13. Egészségvédelemért felelős személy neve  

14. Egészségvédelemért felelős személy beosztása  

 
 

Biológiai expozíció 
 

15. Biológiai tényezőcsoport  

16. Biológiai tényező  

17. Biológiai expozíció jellege  

18. Biológiai expozíció időtartama  
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19. Biológiai expozíció mértéke  

20. Biológiai védelmi intézkedések  

21. Változások leírása  

 
PH. 

…………………………………… 
aláírás” 
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8. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
„7. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez

 

 

 
8. melléklet a …/2016.(…) NGM rendelethez 

 
„7. számú melléklet a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelethez 

 
 
 
 
 
 

Foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése 
 

1. Bejelentés dátuma  

2. Adatszolgáltatás éve  

3. Megye (Bejelentő FESZ orvos székhelye 
alapján) 

 

4. FESZ név  

5. FESZ cím  

6. Bejelentő FESZ orvos neve  

7. Bejelentő FESZ orvos pecsétszáma  

8. Bejelentő FESZ orvos elérhetősége  

9. Bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címe  

10. Védőoltásban részesülők száma összesen  

11. Hastífusz védőoltás (darab)  

12. Tetanusz védőoltás (darab)  

13. Diftéria védőoltás (darab)  

14. Hepatitisz A védőoltás (darab)  

15. Hepatitisz B védőoltás (darab)  

16. Kullancs enkefalitisz védőoltás (darab)  

17. Veszettség védőoltás (darab)  

18. Influenza védőoltás (darab)  
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19. Meningitis védőoltás (darab)  

20. Egyéb védőoltás (darab)  

21. Megjegyzés  

 
PH. 

…………………………………… 
aláírás” 
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9. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM  rendelethez
„1. melléklet a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelethez

 

 

9. melléklet a …/2016.(…) NGM  rendelethez 
 

„1. melléklet a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelethez 
 

Különös szempontok az azbesztexpozíciónak kitett munkavállalók munkaköri alkalmasságának 
orvosi vizsgálatához 

1. A jelenlegi ismeretek szerint az azbesztexpozíció a következő betegségeket okozhatja: 
- azbesztózist, 
- mesotheliomát, 
- hörgőkarcinómát, 
- gyomor-bélcsatorna karcinómát. 
E megbetegedéseket külön jogszabály szerint be kell jelenteni és ki kell vizsgálni. 

2. Az azbesztexpozícióban foglalkoztatott munkavállalók vizsgálatát végző orvosnak ismernie kell 
az egyes munkavállalókat érintő expozíció feltételeit és körülményeit. 

3. A munkavállalók orvosi vizsgálatát a foglalkozás-orvostan elveinek és gyakorlatának 
megfelelően kell elvégezni. A vizsgálatnak magába kell foglalnia legalább a következő 
intézkedéseket: 

- nyilvántartás vezetése a munkavállaló kórtörténetéről korábbi foglalkozásairól, munkaköreiről, 
- személyes kikérdezés, 
- általános klinikai vizsgálat, különös tekintettel a mellkas vizsgálatára, 
- légzésfunkciós vizsgálatok. 

4. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa dönt a további vizsgálatokról, illetve javaslatot tesz 
további vizsgálatokra (pl. köpetcitológiai vizsgálat, CT) a foglalkozás-orvostan mindenkori állásának 
megfelelően.” 
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10. melléklet a 62/2016. (XII. 29.) NGM  rendelethez
„2. melléklet a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelethez

 

 

10. melléklet a …/2016.(…) NGM  rendelethez 
 

„2. melléklet a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelethez 
 
 
 
 

Azbeszttel  végzett tevékenységek  bejelentése 
 

1. Bejelentés dátuma  

2. Bejelentő, adatszolgáltató személy neve  

3. Bejelentő, adatszolgáltató személy címe  

4. Bejelentő, adatszolgáltató személy 
elérhetősége (telefonszám) 

 

5. Bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címe  

6. Munkáltató neve  

7. Munkáltató adószáma  

8. Munkáltató székhelye  

9. Munkáltató elérhetősége (telefon, e-mail, fax)  

10. Munkavégzés pontos helye  

11. Megye (Munkavégzés pontos helye alapján)  

12. Azbeszt típus  

13. Kezelt mennyiség (m2, m3, kg, tonna)  

14. Azbeszttel kapcsolatos tevékenységek és 
eljárások 

 

15. Érintett munkavállalói létszám  

16. Munkavégzés kezdete  

17. Munkavégzés tervezett időtartama 
(pl. 1 nap, 2 hét, 3 hónap) 

 

18. Az azbesztexpozíció korlátozására megtett, illetve 
tervezett intézkedések 

 

19. A munkahelyen, illetve annak közvetlen környezetében 
egyidejűleg folytatott tevékenység 
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20. Ellenőrzést (mérést) végző szervezet  

21. Ellenőrzést (mérést) végző szervezet 
elérhetősége 

 

22. Mérési eredmény, amennyiben van  

 
PH. 

        …………………………………………. 
aláírás” 

 
 

A nemzetgazdasági miniszter 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi 
XLII. törvény 26. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 104.  § (3)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és az  1.  melléklet tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 182.  § (8)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (12)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  Közösség területére belépő, illetve a  Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 
2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 7. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260.  § (1)  bekezdés c) és f )–g)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § f ) pontjában és 82/A. § (1) bekezdés 
d)–f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
1. mellékletében foglalt H) táblázat B:5 mezőjében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (30)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím és a 2. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés a) és 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
1. mellékletében foglalt H) táblázat B:5 mezőjében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím és a 3. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  mellékletében 
foglalt H) táblázat B:5 mezőjében meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 11. alcím tekintetében az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119.  § (1)  bekezdés 1., 6., 9–11., 13. és 
20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság 
központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló  
16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosítása

1. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi 
költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 3.  § (2) és 
(3) bekezdésében, 4/A. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében és 8. § (5) bekezdésében a „10032000-01907003 
NAV Állami kezességbeváltás folyósítási számla” szövegrész helyébe a  „10032000-01907034 Kincstár Állami 
kezességbeváltás folyósítási számla” szöveg lép.

2. A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 
48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosítása

2. §  A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) 
PM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a  továbbiakban: a  NAV) 10032000-01907003 számú 

Állami Kezességbeváltás folyósítási számla” szövegrész helyébe a  „10032000-01907034 Kincstár Állami 
kezességbeváltás folyósítási számla” szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében a „NAV-ot” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalt” szöveg
lép.

3. A feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének 
és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól 
szóló 39/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

3. §  A feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a  díj megfizetésének és 
visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól szóló 39/2006. 
(XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(1) Az adózó a feltételes adómegállapítás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a melléklet szerinti tartalommal, 
magyar nyelven nyújthatja be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium).”

4. §  Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A díjat a minisztérium 10032000-01460658 számú számlájára kell befizetni.”

5. §  Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartásba vett kérelem és mellékletei eljárásjogi szempontú vizsgálatát a minisztérium adóigazgatásért 
felelős szervezeti egysége végzi el.”

6. §  Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § A  határozattervezetet a  főfelelős szervezeti egység – az  ügykörében érintett szervezeti egység (egységek) 
álláspontját figyelembe véve – készíti elő. A  határozattervezet eljárásjogi szempontú vizsgálatát a  minisztérium 
adóigazgatásért felelős szervezeti egysége végzi el.”

7. §  Az R1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. §  Az R1.
a) 7.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a főfelelős szervezeti egység –” szövegrész helyébe az „az ügylet tárgya 

szerint illetékes szervezeti egység (a továbbiakban: főfelelős szervezeti egység) –” szöveg,
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b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „amelyet 4 példányban, magyar” szövegrész helyébe az „amelyet magyar” 
szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdés f ) pontja” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az R1.
a) 1. §-a,
b) 4. § (2) bekezdése,
c) 6. § (2) bekezdése,
d) 10. §-a,
e) 11. §-a,
f ) 12. §-a,
g) 14. §-át megelőző alcíme.

4. A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók 
körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosítása

10. §  A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a  legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének 
megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § Legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózónak minősül az  adózó, ha az  adóévet megelőző év utolsó 
napján csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszer-végelszámolási eljárás, kényszertörlési 
eljárás alatt nem áll, illetve nem törölt adószámú és
a) az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) alkalmazásában – kivéve az  Art. 52.  § 
(11) bekezdését –, adóteljesítményének értéke a 895 000 000 forintot elérte;
b) az  Art. 52.  § (11)  bekezdése alkalmazásában adóteljesítményének értéke a  199 000 000 forintot elérte, és 
az adóévet megelőző év szeptember 1-jén havonkénti általános forgalmi adó bevallásra volt kötelezett.”

11. §  Az R2. 1. §-ában az „eljárás alatt nem álló” szövegrész helyébe az „eljárás alatt nem álló, illetve nem törölt adószámú” 
szöveg lép.

5. Az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, 
annak részletes szabályairól, valamint a kiszabott bírság bevételezésének rendjéről szóló  
35/2013. (IX. 3.) NGM rendelet módosítása

12. §  Az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, annak részletes 
szabályairól, valamint a  kiszabott bírság bevételezésének rendjéről szóló 35/2013. (IX. 3.) NGM rendelet 3.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vámhatóság az  ideiglenes biztosítási intézkedésként, valamint a  Törvény 4.  § (3)  bekezdése szerint 
visszatartott készpénzt (a  továbbiakban: készpénz) az  intézkedés foganatosítását követő 5 munkanapon belül 
köteles a Kincstár illetékes területi szerve részére beszállítani, és egyidejűleg írásban kezdeményezi a Kincstár által 
jegyzett és forgalmazott külföldi fizetőeszközök Kincstár deviza letéti számláján történő letétbe helyezését, valamint 
a Kincstár által nem jegyzett és nem forgalmazott külföldi fizetőeszközök Kincstár általi őrzését és kezelését.”

6. A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

13. §  A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról 
és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  e  fejezetben szabályozott hatósági eljárásokban a  mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) jár el.”
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14. §  Az R3.
a) 3.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1), (2) és (4)  bekezdésében, 12–15.  §-ában, 16.  § (4)  bekezdésében, 17.  § 

(1) bekezdésében, 21. §-ában, 45. § (2) és (3) bekezdésében az „az engedélyező hatóság” szövegrész helyébe 
az „a Kormányhivatal” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a „Hatósághoz” szövegrész helyébe a „Kormányhivatalhoz” szöveg,
c) 9.  § (1)  bekezdésében, 20.  § nyitó szövegrészében, 21.  §-ában az  „Az engedélyező hatóság” szövegrész 

helyébe az „A Kormányhivatal” szöveg,
d) 10. §-ában, 16. § (1) bekezdésében az „az engedélyező hatóság” szövegrészek helyébe az „a Kormányhivatal” 

szöveg,
e) 16. § (3) bekezdésében az „az engedélyező hatósághoz” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatalhoz” szöveg,
f ) 43. § (2) bekezdésében az „az MKEH 10032000-00282448-00000000” szövegrész helyébe az „a Kormányhivatal 

10023002-00309653-00000000” szöveg,
g) 2. melléklet A) A taxaméterekre vonatkozó műszaki követelmények rész 4. pontjában, E) A taxaméter üzembe 

helyezésére, szervizelésére, használatára vonatkozó további szabályok rész 3.  pontjában az  „az MKEH” 
szövegrész helyébe az „a Kormányhivatal” szöveg,

h) 2.  melléklet E) A  taxaméter üzembe helyezésére, szervizelésére, használatára vonatkozó további szabályok 
rész 1. pontjában a „8/2006. (II.27.) GKM rendelet szerinti megfelőségértékelési eljárás lefolytatását követően, 
vagy a  mérésügyi hatóság hitelesítését követően” szövegrész helyébe a „43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet 
szerinti megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását követően” szöveg

lép.

15. §  Hatályát veszti az R3.
a) 43. § (4) bekezdése,
b) 45. § (4) bekezdése.

7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi 
szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

16. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére 
jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet (a  továbbiakban: R4.) 2.  § a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) alkalmassági kategória: a pénzügyőr, a NAV bűnmegelőzési, bűnüldözési, bűnfelderítési és nyomozati feladatait 
ellátó kormánytisztviselő (a  továbbiakban: civil pénzügyi nyomozó), valamint a  pénzügyőrnek, a  civil pénzügyi 
nyomozónak jelentkező személy egészségkárosító kockázatok alapján történő besorolása;”

17. §  Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon foglalkozás-orvostan vagy üzemorvostan 
(a továbbiakban együtt: foglalkozás-orvostan) szakorvosi képesítéssel rendelkező szakorvos, vagy az egészségügyi 
alkalmasság-vizsgálatban szakmai gyakorlattal rendelkező szakorvos, vagy foglalkozás-orvostan szakorvosjelölt 
foglalkozás-orvostan szakorvos felügyelete mellett (a  továbbiakban: foglalkozás-egészségügyi orvos) végzi. 
A  pszichikai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon pszichológus végzi. A  fizikai alkalmasság 
vizsgálatát első fokon a  sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések 
jegyzékéről szóló Korm. rendelet szerinti, egészségmegőrző és sportfoglalkozások (edzésprogramok) vezetésére 
jogosító képesítéssel rendelkező foglalkoztatott (a  továbbiakban: sportszakmai képesítéssel rendelkező személy) 
végezheti.”

18. §  Az R4. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fizikai alkalmassági vizsgálat a NAV KEKI szervezésében kerül lefolytatásra.”
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19. §  Az R4. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell időszakos fizikai alkalmassági vizsgálaton részt venni, 
ha a pénzügyőr
a) az 50. életévét betöltötte,
b) nem a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött 
munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2014. 
(XII. 29.) NGM rendelet [a továbbiakban: 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet] 1.  mellékletében meghatározott 
munkakörben kerül foglalkoztatásra, vagy
c) a  40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet 1.  mellékletében meghatározott beosztott zenész, zenész, kiemelt zenész, 
szólamvezető zenész, kiemelt szólamvezető zenész, karmester munkakörökben foglalkoztatott.”

20. §  Az R4. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jelölt, illetve a foglalkoztatott, akinél a 3. mellékletben meghatározott
a) egészségügyi alkalmasságot kizáró okok esetén legalább egy,
b) pszichikai alkalmasságot kizáró okok esetén
ba) 1. és 2. pontokban felsorolt okok közül legalább kettő, vagy
bb) 3–8. pontokban felsorolt okok közül legalább egy
kizáró ok fennáll, szolgálati jogviszonyba nem vehető fel, illetve szolgálati jogviszonyát meg kell szüntetni.”

21. §  Az R4. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A négy kondicionális gyakorlat végrehajtásának értékelése alapján, ha a pénzügyőrnél a 2. melléklet I. kategória 
b)–c) és h)–i)  pontjában meghatározott feltételek bármelyike fennáll, továbbá valamennyi hivatásos jogviszonyba 
jelentkező esetében a minősítés:
a) 60 pontig „Fizikailag alkalmatlan”,
b) 61 ponttól „Fizikailag alkalmas”.”

22. §  Az R4. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a pénzügyőr a fizikai alkalmassági követelményt a felmérés során nem teljesíti, az ismételt állapotfelmérésre 
hat hónapon belül egy alkalommal kerülhet sor, amelyre az előző felmérést követően legkorábban 30 naptári nap 
elteltével kerülhet sor. Ha a pénzügyőr az ismételt fizikai alkalmassági vizsgálat során sem teljesíti a fizikai felmérés 
követelményeit, vagy arra a 17. § (4) bekezdésben meghatározott „Egészségileg alkalmas” minősítés megszerzését 
követő hat hónapon belül nem került sor, „Fizikailag alkalmatlan” minősítést kap.”

23. §  Az R4. 25. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A felülvizsgálatra rendelt személy a FÜV Bizottság előtt személyesen köteles megjelenni. A személyes megjelenéstől el kell 
tekintetni, ha a vizsgált személy:)
„c) előzetesen írásban úgy nyilatkozik, hogy a FÜV Bizottság előtt egyéb előrelátható akadályoztatása miatt nem tud 
megjelenni, és a nyilatkozatot a FÜV Bizottság jóváhagyja és erről a felülvizsgálatra rendelt személyt értesíti.”

24. §  Az R4.
a) 7. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés a) pontjában valamint 22. § (2) és (3) bekezdésében a „foglalkozástan-

orvostan szakorvos” szövegrész helyébe a „foglalkozás-egészségügyi orvos” szöveg,
b) 29.  § (2)  bekezdésében a  „foglalkozástan-orvostan szakorvosának” szövegrész helyébe a  „foglalkozás-

egészségügyi orvosának” szöveg,
c) 31.  § (1)  bekezdésében a  „foglalkozástan-orvostan szakorvosa” szövegrész helyébe a  „foglalkozás-

egészségügyi orvosa” szöveg,
d) 4. melléklet V. pont a) és b) alpontjában foglalt táblázatban a „41–49 év között” szövegrész helyébe a „41 év 

felett” szöveg
lép.
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8. Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási 
kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel 
megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági 
árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 
74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

25. §  Hatályát veszti az  üzemeltető részére nyújtott, az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a  nyugtaadási 
kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított 
adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól 
és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdés a) és 
b) pontjában a „legfeljebb” szövegrész.

9. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához 
kötött munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

26. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött 
munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2014. 
(XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 17/A. § (1a) bekezdése 
alkalmazásában az alapfokú szaktanfolyam végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti,
b) a bűnügyi igazgatási szak és a rendészeti igazgatási szak bármely szakirányán megszerzett és
c) a bűnügyi munkakörcsoport munkaköreiben foglalkoztatottak esetében az a) és b) pontban foglaltakon túl a jogi 
szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon megszerzett
szakképzettséget.”

27. §  A R5. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  NAV tv. 17/A. § (1a)  bekezdése alkalmazásában a  középfokú szaktanfolyami végzettséggel egyenértékűnek 
kell tekinteni
a) a vámigazgatási szakon, illetve szakirányon, a  jövedéki- és vámigazgatási szakirányon, a  vám- és jövedéki 
igazgatási szakirányon,
b) a pénzügynyomozói szakirányon,
c) a bűnügyi munkakörcsoport munkaköreiben foglalkoztatottak esetében a bűnügyi igazgatási szak és a rendészeti 
igazgatási szak bármely szakirányán (kivéve biztonsági és katasztrófavédelmi szakirány), a jogi szakokleveles adó- és 
vámnyomozó tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon
megszerzett szakképzettséget.”

28. §  Az R5. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Nem áll fenn az alapfokú, illetve a középfokú szaktanfolyam elvégzésének kötelezettsége az alábbi munkakörök 
tekintetében:
a) beosztott zenész, zenész, kiemelt zenész, szólamvezető zenész, kiemelt szólamvezető zenész, valamint karmester 
munkakörben,
b) a Pénzügyőr Zenekar osztályvezető munkakörében,
c) segédnyomozó gyakornok, segédnyomozó, kiemelt segédnyomozó, szak segédnyomozó, nyomozó gyakornok, 
nyomozó, főnyomozó, kiemelt főnyomozó, valamint szakértő főnyomozó munkakörben, illetve vezetői 
munkakörben, amíg az  érintett a  munkaköri leírása alapján ezen munkakörökben bűnügyi támogató feladatkört 
ténylegesen ellát.”

29. §  Az R5. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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10. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési 
tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és 
az adatok kezelésének technikai szabályairól szóló 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

30. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével 
összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az  adatok kezelésének 
technikai szabályairól szóló 46/2015. (XII.30.) NGM rendelet (a  továbbiakban: R6.) 1.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a  továbbiakban: NAV) törvényben meghatározott bűnmegelőzési, 
bűnüldözési és szabálysértési adatok kezelésére a rendeletben meghatározott informatikai rendszereket működteti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszerek és a RobotzsaruNeo integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, valamint a  pénzmosás és a  terrorizmus 
finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos tevékenységének támogatásán túl az  állami 
adó-és vámhatósági és más feladatok ellátása során észlelt bűncselekmények kapcsán a  büntető feljelentések, 
valamint az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54.  § (8)  bekezdés szerinti tájékoztatások megtételére, 
megkeresések teljesítésére is szolgál.”

31. §  Az R6. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 
módosítása

32. §  Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R7.) 
1. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A vámhatóság és a gazdálkodó számítógépesített rendszerének működési zavara esetén 
alkalmazandó részletszabályok
1. § Ha a vámhatóság váminformatikai rendszere – hétköznapokon 8 órától 16 óráig (a továbbiakban: munkaidőben) 
2 órát meghaladó, egyéb időszakban (a  továbbiakban: munkaidőn kívül) 4 órát meghaladó időtartamban – nem 
üzemel, erről a  vámhatóság e-mail útján tájékoztatja a  gazdálkodókat, egyidejűleg a  NAV Internetes Portálján 
közzéteszi az  üzemszüneti feldolgozási rend bevezetését. A  vámhatóság mind az  üzemszüneti eljárás kezdetéről, 
mind az üzemszüneti eljárás befejezéséről küld tájékoztatást.
1/A. § (1) Ha a gazdálkodó váminformatikai rendszere (gazdálkodó okmánykitöltő rendszere vagy kommunikációs 
rendszere) munkaidőben 2 órát meghaladó, munkaidőn kívül 4 órát meghaladó időtartamban nem üzemel, 
a gazdálkodó a rendszer üzemen kívül kerüléséről értesíti az érintett vámhivatalt.
(2) A  (1)  bekezdés szerinti értesítés a „Gazdálkodó rendszerét érintő üzemszüneti eljárás bejelentése” elnevezésű 
nyomtatvány alkalmazásával fax útján, e-mail útján vagy személyesen, az árunyilatkozat benyújtásával egy időben 
is megvalósulhat.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti értesítés alapján az  üzemszüneti eljárást az  érintett vámhivatal hagyja jóvá. Az  érintett 
vámhivatal – az üzemszüneti eljárás indokoltságára vonatkozóan – bizonyítékot kérhet vagy ellenőrzést végezhet, 
továbbá az  azonos hatáskörrel rendelkező, az  ügyfél rendszerét üzemeltető székhelye vagy telephelye szerint 
illetékes vámhivatalt is megkeresheti.
(4) A  vámhatósági döntéssel ellátott nyomtatványt az  érintett vámhivatal fax, illetve e-mail útján visszaküldi vagy 
személyesen visszaadja a gazdálkodó részére.
(5) Az  üzemszünet elhárulásáról a  gazdálkodó faxon, e-mail útján vagy személyesen haladéktalanul értesíti 
az  (1)  bekezdés szerint érintett vámhivatalt. Az  üzemszünet megszűnésének bejelentésére a  (2)  bekezdés szerinti 
nyomtatvány, vámhatósági engedéllyel ellátott bejelentőlap vagy azzal azonos tartalmú bejelentés is szolgálhat. 
A gazdálkodónak az értesítésben fel kell tüntetnie – ha volt – az üzemszüneti eljárás alatt felhasznált tételszámokat. 
Az érintett vámhivatal a bejelentés tudomásul vételéről a gazdálkodót értesíti.
(6) Egyszerűsített eljárás esetén az  érintett vámhivatal hivatalos idején túl bekövetkező üzemszünet során 
– a (3) bekezdéstől eltérően, a vámhatóság jóváhagyása nélkül – az engedélyes maga dönt az üzemszüneti eljárás 
alkalmazásáról. Ebben az esetben az engedélyes a „Gazdálkodó rendszerét érintő üzemszüneti eljárás bejelentése” 
elnevezésű nyomtatványt – feltüntetve azon a  felhasznált előre kiadott tételszámokat is – az  üzemszüneti eljárás 
bevezetését követő munkanapon nyújtja be az  érintett vámhivatalhoz. A  (4)  bekezdésben foglaltak ebben 
az esetben nem alkalmazandók.”
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33. §  Az R7. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Vtv. 13.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott célból a  NAV által kezelt elektronikus adatbázisokban 
tárolt, közérdekű adatok és az  ügyfél saját vámtevékenységéhez kapcsolódó forgalmi adatok költségtérítés, 
illetve az  adatbázisok felépítését leíró műszaki információkat tartalmazó dokumentációk díjazás ellenében  
– figyelembe véve az  adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseit – hozzáférhetőek. Az  eseti és rendszeres 
információszolgáltatás a  NAV-val kötött külön szerződés alapján, díjazás ellenében lehetséges. A  hozzáférhetővé 
tett adatok, valamint műszaki dokumentációk körét, illetve az  eseti adat- és információszolgáltatás ellenértékét 
a NAV vezetője tájékoztatásban teszi közzé. Az adat- és információszolgáltatás esetén fizetendő ellenérték mértékét 
a vonatkozó „általános szerződési feltételek” határozza meg.”

34. §  Az R7. 8. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A kötelezettségvállalási engedély alkalmazásának részletes szabályai
26.  § A  Vtv. 61.  § (1)  bekezdés szerinti, a  biztosítéknyújtásra vonatkozó kötelezettségvállalást írásban, ideértve 
a  telefaxot is, a  Vtv. 60.  § b)  pontja szerinti garanciavállaló nyilatkozattal vagy készfizető kezesi szerződéssel 
a  NAV honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehet vállalni. A  telefaxon adott 
kötelezettségvállalás esetén az okmány eredeti példányát az illetékes vámhivatal részére 3 napon belül igazoltan el 
kell juttatni.
27.  § (1) Ha az  elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő képviselő és a  kötelezettségvállaló személye 
megegyezik, a  kötelezettségvállalás eredeti példányát nem kell benyújtani, ha feltüntetik a  vám-árunyilatkozaton 
a kötelezettségvállalási engedély számát.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint beküldött elektronikus vám-árunyilatkozat elfogadásáról és a  kötelezettségvállalás 
alapján biztosítékként elfogadott összegről az  illetékes vámhivatal elektronikus üzenetben értesíti az  elektronikus 
vám-árunyilatkozatot beküldőt.
(3) Az  (1)  bekezdés szerint esetben a  vámhatóság által a  vámeljáráshoz megkövetelt biztosíték összegét 
a kötelezettségvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból el kell különíteni.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti kötelezettségvállalás alapján a  vámhatóság által elkülönített biztosítékösszeg 
felszabadításáról az  illetékes vámhivatal elektronikus értesítést küld az  elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő 
részére.
(5) Az  illetékes vámhivatal megkövetelheti, hogy az  elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő a  (1)  bekezdés 
szerinti kötelezettségvállalást eredeti példányban is nyújtsa be részére.
28.  § (1) Ha az  írásban adott kötelezettségvállalást az  illetékes vámhivatal elfogadja, azt bevonja, és 
a  kötelezettségvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból a  kötelezettségvállalás alapján vállalt összeget 
elkülönítetten kezeli.
(2) Az  írásban adott kötelezettségvállalást csak abban az  esetben lehet elfogadni, ha azt a Vtv. 61.  § (1)  bekezdés 
c) pontjának megfelelően a társaság képviseletére jogosult személy(ek) aláírta(ák), továbbá a kötelezettségvállalási 
engedélyben meghatározott és a terheléssel csökkentett összeghatár nem kerül átlépésre.
(3) Ha a  Vámkódex 98.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott esetek valamelyike bekövetkezik, az  illetékes 
vámhivatal felszabadítja a  kötelezettségvállalás alapján elkülönített összeget és az  írásban adott 
kötelezettségvállalást az illetékes vámhivatal záradékával késedelem nélkül visszaadja az azt benyújtó személynek.
(4) Az  írásban adott kötelezettségvállalást vissza kell adni, ha ugyanaz vagy egy másik kötelezettségvállaló 
a nyilatkozatával új kötelezettségi viszonyt alapoz meg, és a kötelezettségvállaló kifejezetten megerősíti, hogy azért 
a tartozásért is helytáll, amely a kötelezettségi viszony kezdetén is fennállt.”

35. §  Az R7. 10. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A banki fedezetigazolásra, garanciavállaló nyilatkozatra és a készfizető kezesi szerződésre 
vonatkozó részletes szabályok
30.  § (1) Ha a  Vtv. 60.  § szerinti banki fedezetigazolást, garanciavállaló nyilatkozatot vagy készfizető kezesi 
szerződést külföldi hitelintézet, pénzintézet vagy biztosítótársaság adja ki, akkor a  hiteles magyar nyelvű fordítás 
megkövetelhető.
(2) A Vtv. 60. § b) pontja szerinti kötelezettségvállalás formanyomtatványait a NAV a honlapján teszi közzé.”

36. §  Az R7. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hitelkamat felszámítása során a  fizetendő kamat összegét napi kamatszámítással kell megállapítani. A  napi 
kamat mértékét 3 tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül kell a  fizetési kötelezettséget közlő határozat 
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esedékességének napján érvényes jegybanki alapkamat egy százalékponttal növelt értékének 365-öd részében 
meghatározni.”

37. §  Az R7. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § (1) Ha a vámjogszabályok eltérően nem rendelkeznek, épületeket, építményeket a vámhatártól – határvizek 
esetében a  partvonaltól – 100 méterre, zárt építésmódú területeken 50 méterre csak az  illetékes vámhivatal 
hozzájárulásával lehet felépíteni vagy átépíteni.
(2) Az  ingatlanok állapotát, művelési ágát az  (1)  bekezdésben meghatározott terepszakaszon csak a  hozzájárulást 
megadó vámhivatal jóváhagyásával lehet megváltoztatni. A  hozzájárulás megtagadható, ha a  változtatás 
vámérdeket, így különösen a vámjogi kötelezettségek teljesítését és a vámellenőrzés végrehajtását veszélyezteti.
(3) Ha az építési munkálatokat vagy a változtatásokat a hozzájárulást megadó vámhivatal jóváhagyása nélkül hajtják 
végre, e szerv a változtatást végrehajtó veszélyére és költségére kezdeményezi az eredeti állapot visszaállítását.
(4) Épületek és úszó létesítmények esetében a  hozzájáruló vámhivatal kezdeményezheti biztonsági berendezések 
felszerelését.”

38. §  Az R7. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyedi esetekben a hozzájárulást megadó vámhivatal korlátozhatja – az ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezők kivételével – a 49. §-ban megjelölt ingatlanok használatát.”

39. §  Az R7. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49.  § (1) A  kijelölt vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az  épületek szerkezetét jelentősen 
megváltoztatni vagy azokat más célra felhasználni csak akkor lehet, ha erre vonatkozóan az  illetékes 
vámhivatalnál kérelmet nyújtottak be, és a vámhivatal az építési munkálatokhoz, illetve az épületek szerkezetének 
megváltoztatásához hozzájárult. A kérelemhez az építési tervek hiteles másolatát is csatolni kell.
(2) A  vámhatósági hozzájárulás megtagadható, ha a  változtatás a  vámérdeket, így különösen a  vámjogi 
kötelezettségek teljesítését és a vámellenőrzés végrehajtását veszélyezteti.
(3) Ha az  építési munkálatokat vagy az  épületek szerkezetére vonatkozó változtatásokat az  illetékes vámhivatal 
hozzájárulása nélkül hajtják végre, a  vámhivatal kezdeményezheti az  eredeti állapot visszaállítását a  változtatást 
végrehajtó veszélyére és költségére.”

40. §  Az R7. 50. § (2) bekezdésében a „legfeljebb négy centiméter” szövegrész helyébe a „legfeljebb tizenkét centiméter” 
szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

41. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
„Melléklet a 39/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

A kérelem tartalmazza:
 1. Az adózó

a) nevét (cégnevét),
b) állandó lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), levelezési címét,
c) adószámát vagy adóazonosító jelét,
d) létesítő okiratának keltét,
e) gazdálkodási formáját,
f ) tevékenységének felsorolását,
g) kapcsolt vállalkozásait;

 2. a cégjegyzék számát, a cégbejegyzés keltét;
 3. az ügyben eljáró képviselő nevét, telefonszámát;
 4. a kérelem tárgyának pontos megjelölését;
 5. a tényállás részletes leírását;
 6. annak az időszaknak a megjelölését, amelyre az ügylet vonatkozik;
 7. az ügylettel elérni kívánt gazdasági cél megjelölését;
 8. a kérelmet alátámasztó (erősítő) vélemények, szakmai álláspontok megjelölését, a forrás ismertetését;
 9. az  adózó (képviselője) álláspontja szerinti megoldást és a  jogszabályi minősítés felvázolását, értelmezését 

a törvényről;
10. mellékletként:

a) a megkötendő ügylet tervezetét, ha az rendelkezésre áll,
b) egyéb, a tényállást alátámasztó iratokat,
c) az adózó képviseletében eljáró képviseleti jogosultságának igazolását,
d) a  hiteles cégaláírási nyilatkozat (a  közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy 

az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta-másolat,
11. az adózó nyilatkozatát a befizetendő díj összegéről;
12. a fizetési számlaszám megjelölését, ahová az adózó a díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása esetén;
13. egyéb, az adózó által fontosnak tartott körülmények megjelölését;
14. az adózó nyilatkozatát, mely szerint

a) tudomásul veszi, hogy a  törvényi feltételektől eltérő feltételes adómegállapítást nem kérhet, mert 
az eltérésre törvény nem ad lehetőséget,

b) kijelenti, hogy a kérelemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak,
c) tudomásul veszi, hogy a  feltételes adómegállapítást érintő jövőbeli jogszabályváltozás, illetőleg 

a  tényállás megváltozása (tartalmi változás) esetén – annak időpontjától kezdődően – a  feltételes 
adómegállapítás nem alkalmazható,

d) tudomása szerint a  kérelem vagy hasonló kérelme ügyében nem folyt és nem folyik ellenőrzés, 
adóigazgatási eljárás vagy bírósági eljárás,

e) hozzájárul a  kérelem elbírálásához szükséges, adózásával összefüggő más adatok beszerzéséhez, 
megismeréséhez;

15. az adózó képviselője cégszerű aláírását.”
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2. melléklet a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelethez

Kizárólag pénzügyőr által betölthető munkakörök

A B

1. munkakör megnevezése besorolási osztály

2. rendészeti szakreferens I.

3. szakoktató* I.

4. rendészeti kiemelt szakreferens I.

5. rendészeti szakértő referens I.

6. kiemelt szakoktató* I.

7. vám- és pénzügyőri referens I.

8. mobil-ellenőrzési referens I.

9. zenész I.

10. vám- és pénzügyőri kiemelt referens I.

11. mobil-ellenőrzési kiemelt referens I.

12. kiemelt zenész I.

13. vám- és pénzügyőri főreferens I.

14. mobil-ellenőrzési főreferens I.

15. nyomozó gyakornok** I.

16. nyomozó** I.

17. főnyomozó** I.

18. kiemelt főnyomozó** I.

19. szakértő főnyomozó** I.

20. bűnjelkezelő gyakornok I.

21. bűnjelkezelő I.

22. bűnjelkezelő szakreferens I.

23. bűnjelkezelő kiemelt szakreferens I.

24. bűnjelkezelő szakértő referens I.

25. szólamvezető zenész I.

26. oktató* I.

27. vám- és pénzügyőri kiemelt főreferens I.

28. mobil-ellenőrzési kiemelt főreferens I.

29. kiemelt szólamvezető zenész I.

30. főoktató* I.

31. karmester I.

32. kiemelt főoktató* I.

33. vám- és pénzügyőri ügyintéző II.

34. járőrtárs II.

35. őrzésvédelmi ügyintéző II.

36. vám- és pénzügyőri szakügyintéző II.

37. járőr II.

38. őrzésvédelmi szakügyintéző II.

39. vám- és pénzügyőri előadó II.

40. járőrvezető II.

41. őrzésvédelmi előadó II.

42. speciális bevetési járőr II.
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43. vám- és pénzügyőri főelőadó II.

44. speciális bevetési járőrvezető II.

45. segédnyomozó gyakornok** II.

46. segédnyomozó** II.

47. kiemelt segédnyomozó** II.

48. szak segédnyomozó** II.

49. bűnügyi gyakornok II.

50. bűnügyi szakügyintéző II.

51. bűnügyi előadó II.

52. bűnügyi főelőadó II.

53. beosztott zenész II.

54. kiképző II.

* Ha vám- és pénzügyőri, bűnügyi vagy intézkedés-taktikai tantárgyakat oktat.
** A 15–19. és a 45–48. sorokban felsorolt munkakörök a NAV tv. 17. § (2a) bekezdése alapján kormánytisztviselő 

pénzügyi nyomozóként csak kivételesen indokolt esetben – az állami adó- és vámhatóság vezetője által adott 
engedély alapján – foglalkoztatható.”



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 220. szám

 
86241

3. melléklet a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

 1. Az R6. 1. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C D E F G H I J

Adatszolgáltatás
Priorálás

olvasás adatfelvitel módosítás

Adatkezelők Illetékesség
saját adatokban (aktuális 

elöljáró)

Felügyelete alatt 

dolgozó szervek 

adatai

saját adatokban 

(aktuális elöljáró)

Felügyelete alatt 

dolgozó szervek 

adatai

saját adatokban 

(aktuális elöljáró)

Felügyelete alatt 

dolgozó szervek 

adatai

személyre cégre]

„10.

a Központi 
Irányítás 

állományába 
tartozó 

felhatalmazott 
személy

országos 
illetékesség

X X X X X X”

 2. Az R6. 1. mellékletében foglalt táblázat A:17 mezőjében a „NAV vámhatósági feladatokat ellátó szerve vezetői” szövegrész helyébe a „NAV adó- és vámhatósági feladatokat 
ellátó szerve vezetői” szöveg lép.
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A nemzetgazdasági miniszter 64/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai esetében alkalmazható egészségkárosodási 
ellátásról, valamint a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával 
kapcsolatos eljárásról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A.  § (1)  bekezdés d) és n)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet H)  pontjába foglalt 
táblázat 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. álláshely: a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 

17/C. § (4) bekezdése szerinti hivatásos vagy nem hivatásos munkakör,
2. állományilletékes szerv: a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon szerve, amelynek állományába a  hivatásos 

állomány tagja az egészségi alkalmatlanság megállapításakor tartozik,
3. egészségkárosodási ellátás: a rendvédelmi egészségkárosodási járadék és a rendvédelmi egészségkárosodási 

keresetkiegészítés,
4. foglalkozás-egészségügyi orvos: a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkozás egészségügyi alapszolgáltatást 

nyújtó orvosa,
5. FÜV Bizottság: a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint 

a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi 
szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 
5. § (3) bekezdése szerinti bizottság,

6. hivatásos állomány tagja: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományának tagja,
7. illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység: a  munkáltatói jogkört gyakorló 

alárendeltségében működő, annak munkáltatói döntéseit előkészítő, nyilvántartó és rendszerező szervezeti 
elem, amelynek vezetője felelős az  e  rendeletben szabályozott munkáltatói intézkedéseket megalapozó 
eljárások jogszerűségéért, valamint a munkáltatói intézkedések szakszerű előkészítéséért,

8. központi humánigazgatási szervezeti egység: a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének (a továbbiakban: 
állami adó- és vámhatóság vezetője) irányítása alatt működő humánigazgatási szervezeti egység,

9. szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset: a  munkavédelemről szóló törvényben meghatározott 
munkabaleseten túl az a baleset, amely a hivatásos állomány tagját
a) azonnali szolgálatba, munkába rendelés esetén a  rendelkező szóbeli vagy írásbeli parancs 

vagy utasítás vételétől számított időtől a  szolgálatteljesítés, munkavégzés helyére történő 
megérkezéséig, valamint onnan lakóhelyére menet közben,

b) a  képzési terv alapján előírt gyakorlati foglalkozásokon, a  fizikai állóképesség fenntartásával 
kapcsolatos szervezett sportfoglalkozásokon

érte.

2. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítása

2. § (1) Az  R.-ben foglaltak szerint az  illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységnek kézbesített, 
az  „Egészségileg alkalmatlan” minősítést tartalmazó, jogerőre emelkedett alkalmassági vélemény vagy a  FÜV 
Bizottság határozata (a továbbiakban együtt: alkalmatlan minősítés) alapján a  munkáltatói jogkör gyakorlója 
haladéktalanul intézkedik a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás megkezdése iránt.

 (2) Ha az  alkalmatlan minősítés végrehajthatóvá válásakor a  baleset vagy betegség szolgálati kötelmekkel való 
összefüggéséről vagy össze nem függéséről szóló döntés nem áll rendelkezésre, a  munkáltatói jogkör gyakorlója 
soron kívül, de legfeljebb 15 napon belül dönt a minősítésről.

 (3) Az  illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység az  alkalmatlan minősítés végrehajthatóvá 
válásától számított 10 napon belül köteles megvizsgálni az  állományilletékes szervnél betöltetlen álláshelyeket, 
hogy azok betöltésére a  hivatásos állomány tagja egészségi állapota alapján alkalmas-e. Ha az  állományilletékes 
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szervnél nincs a  feltételeknek megfelelő álláshely, a  munkáltatói jogkör gyakorlója soron kívül kezdeményezi 
a központi humánigazgatási szervezeti egység közreműködését a betöltetlen álláshelyek vizsgálatában.

 (4) Ha a (3) bekezdés szerinti eljárás nem vezet eredményre, az illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti 
egység 10 napon belül köteles intézkedni az állománytáblázatban a munkakör nem hivatásos munkakörré történő 
átminősítése, vagy szükség szerint az új álláshely létrehozása iránt.

 (5) A  (3) és (4)  bekezdésben meghatározott eljárás eredményeként felajánlható álláshelyekről az  illetékes 
humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység soron kívül írásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját.

 (6) Az  (5) bekezdés szerinti tájékoztatásnak ki kell térnie az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság szabályaira, 
a  felajánlott álláshely el nem fogadásának jogkövetkezményeire, valamint a  Hszt. 82/A.  § (6)  bekezdése szerinti, 
a  felmentésre irányuló kérelem lehetőségére is. E  tájékoztatásban részletesen ki kell térni az  egészségkárosodási 
ellátás megállapításával történő szolgálati viszony megszűnésének és a  felmentéssel történő szolgálati viszony 
megszüntetésének jogkövetkezményeire.

3. § (1) A  hivatásos állomány tagja részére az  egészségi állapotának megfelelő, elsősorban az  adminisztratív feladatok 
ellátására létrehozott álláshely ajánlható fel. Ezen túl – az  egyedi körülmények vizsgálata alapján – az  egészségi 
állapotnak megfelelő bármely más álláshely felajánlható. Az illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti 
egység az álláshely felajánlása, valamint a továbbfoglalkoztatás során a hivatásos állomány tagja egészségi állapota 
által indokolt különleges körülményeket is fokozottan köteles figyelembe venni, illetve biztosítani.

 (2) A  felajánlható álláshelyek, valamint a továbbfoglalkoztatás kérdésében a rendelkezésre álló iratok, valamint a FÜV 
Bizottság munkájában részt vevő orvos – másodfokú eljárás hiányában az  alkalmasságot első fokon minősítő 
orvos – közreműködésével kell kialakítani a  foglalkoztatás feltételeit, így különösen a  szolgálatteljesítési idő vagy 
munkaidő rendjét, az elhelyezés körülményeit, a rugalmas foglalkoztatás lehetőségét.

4. § (1) Ha a Hszt. 82/B. § (4) bekezdése szerinti 45 napos határidő alatt megállapításra kerül, hogy az egészségkárosodási 
ellátás megállapításának objektív feltételei nem állnak fenn, mert
a) a  hivatásos állomány tagja a  Hszt. 82/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározottakkal ellentétben saját 

jogú nyugellátásra vagy szolgálati járandóságra jogosult,
b) a  Hszt. 82/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott feltétel hiánya a  jogerős minősítő határozat alapján 

megállapítható és a személyügyi nyilvántartás adatai, valamint az alkalmatlan minősítésben foglaltak alapján 
a Hszt. 82/A. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek sem állnak fenn, vagy

c) a Hszt. 82/A. § (5) vagy (6) bekezdését kell alkalmazni,
akkor a 2. § szerinti eljárást az illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység befejezi.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  munkáltatói jogkör gyakorlója soron kívül írásban tájékoztatja a  hivatásos 
állomány tagját arról, hogy objektív feltétel hiányában – annak megjelölésével és részletes indokolással együtt  – 
nem tesz előterjesztést az  állami adó- és vámhatóság vezetőjének az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság 
megállapítására.

 (3) A  hivatásos állomány tagja – ha az  abban foglaltakat vitatja – a  tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon 
belül írásban kérheti az iratoknak az állami adó- és vámhatóság vezetőjéhez történő felterjesztését. A (2) bekezdés 
szerinti tájékoztatásban a  hivatásos állomány tagjának figyelmét e  kérelem benyújtásának lehetőségére fel kell 
hívni. A  hivatásos állomány tagjának ilyen irányú kérelme esetén a  munkáltatói jogkör gyakorlója 5 munkanapon 
belül felterjeszti az  iratokat az  állami adó- és vámhatóság vezetőjének, aki azokat megvizsgálja, és 8 napon belül 
döntést hoz az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság megállapítását kizáró objektív okok fennállásáról vagy 
fenn nem állásáról. Ha nem állapítható meg az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság megállapítását kizáró 
objektív ok fennállása, az állami adó- és vámhatóság vezetője döntését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója 
az eljárást folytatja.

5. §  A  Hszt. 82/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott feltétel fennállását, a  Hszt. 82/A.  § (5)  bekezdésében 
meghatározott kizáró ok hiányát, valamint a  82/A.  § (3)  bekezdésében meghatározott esetben a  tényleges 
szolgálati idő tartamát az  illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység ellenőrzi a  személyügyi 
nyilvántartásban.

6. §  Ha a  hivatásos állomány tagja a  Hszt. 82/A.  § (6)  bekezdése szerint az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság 
megállapítása helyett a szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetését kéri, a kérelmet a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának címezve kell benyújtani.
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7. §  A  Hszt. 82/D.  § (1)  bekezdése alapján a  munkáltatói jogkör gyakorlója az  eljárás lefolytatásához szükséges alábbi 
iratokat terjeszti fel a központi humánigazgatási szervezeti egység részére:
a) a rehabilitációs hatóság komplex minősítésről szóló bizottsági véleményét,
b) az alkalmatlan minősítést,
c) a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozatot,
d) a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratokat,
e) az utolsó munkakörhöz tartozó illetményadatokat,
f ) a Hszt. 82/B. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat,
g) az álláshely elfogadása esetén az új illetményre vonatkozó adatokat,
h) az egyéb, szükséges személyügyi adatokat.

8. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság vezetője a  7.  § szerinti iratok kézhezvételét követő munkanapon kijelöl 1 főt 
az egészségügyi, valamint 2 főt a humánigazgatási szakterület foglalkoztatottai közül a NAV tv. 17/C. § (5) bekezdése 
szerinti bizottságba (a továbbiakban: Bizottság), és megkeresi a  hivatásos állomány tagjának érdekképviseletét 
ellátó szervet, valamint a Magyar Rendvédelmi Kar Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tagozatát (a továbbiakban együtt: 
érdekképviseleti szervek) 1-1 tag kijelölése céljából. A  megkeresésnek tartalmaznia kell a  hivatásos állomány 
tagjának nevét, rendfokozatát, szolgálati helyét és munkakörét, azt, hogy a  Hszt. 82/A.  § (4)  bekezdése szerint 
közrehatás vizsgálatának ügyében kéri a  Bizottság összehívását, valamint az  állami adó- és vámhatóság vezetője 
által kijelölt 3 tag nevét, szolgálati helyét és munkakörét.

 (2) Az érdekképviseleti szervek a megkeresés megérkezését követő három munkanapon belül kijelölik képviselőjüket, 
és erről soron kívül írásban tájékoztatják az  állami adó- és vámhatóság vezetőjét. A  felterjesztés alapján az  állami 
adó- és vámhatóság vezetője az adott ügyre szóló eseti megbízólevelet ad ki.

 (3) Nem jelölhető ki a  Bizottság tagjának olyan személy, aki ellen büntetőeljárás, fegyelmi eljárás vagy méltatlansági 
eljárás folyik.

 (4) Ha az állami adó- és vámhatóság vezetője az eseti megbízólevél kiadásának törvényi akadályát észleli, erre írásban 
felhívja a  jelölő érdekképviseleti szerv figyelmét, egyéb esetben az  általa kiállított eseti megbízólevelet megküldi 
a  Bizottság tagjainak. Az  állami adó- és vámhatóság vezetője ezzel egyidejűleg – írásban – közli a  döntést 
a hivatásos állomány tagjával is. Kifogás előterjesztésére ezen döntés ellen nincsen mód.

 (5) Az állami adó- és vámhatóság vezetője a Bizottság összehívásakor kijelöli a Bizottság elnökét, megjelöli az alakuló 
ülés időpontját, valamint megküldi az  ügy iratait és a  döntéshez szükséges egyéb iratokat, amelyeket az  elnök 
az alakuló ülésen ismertet a Bizottság tagjaival. A Bizottság munkáját ezt követően annak elnöke hangolja össze és 
szervezi meg. Az alakuló ülésen a Bizottság tagjain kívül csak az elnöke által jóváhagyott jegyzőkönyvvezető lehet 
jelen.

 (6) A Bizottság tanácskozásain és eljárási cselekményein mind az öt tagnak együttesen jelen kell lennie, megbízatásukat 
személyesen kötelesek ellátni. Az  alakuló ülésről, továbbá valamennyi eljárási cselekményről és tanácskozásról 
jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet – lezárását követően – a Bizottság elnöke aláírásával hitelesít.

 (7) A Bizottság által foganatosított meghallgatásokon – a Bizottság elnökén és tagjain, valamint a jegyzőkönyvvezetőn 
kívül – csak a  meghallgatni kívánt személy és – a  hivatásos állomány tagjának meghallgatása során – az  érintett 
NAV  tv. 16/E.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti képviselője lehet jelen. A  hivatásos állomány tagjának egészségi 
állapotára figyelemmel az e bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

 (8) A Bizottság a meghallgatásokat a hivatásos állomány tagjának szolgálati helye szerinti szerv székhelyén folytatja le. 
A hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel az e bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

 (9) A Bizottság zárt ülésen, szavazattöbbséggel hozza meg döntését.
 (10) A Bizottság a döntését határozatba foglalja. A határozatnak tartalmaznia kell az eljárás alapjául szolgáló tényeket és 

körülményeket, a Bizottság ügyben hozott döntését, valamint a döntés rövid indokolását. A határozatot a Bizottság 
valamennyi tagja aláírja. A határozatot a hivatásos állomány tagjának – ha képviselőt vett igénybe, a képviseletében 
eljáró személynek is –, valamint az állami adó- és vámhatóság vezetőjének kell kézbesíteni.

9. § (1) Az állami adó- és vámhatóság vezetője a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatban rendelkezik
a) az egészségkárosodási ellátásra jogosultságról vagy annak hiányáról, az egészségkárosodási ellátás típusáról,
b) az egészségkárosodási ellátás mértékéről,
c) az egészségkárosodási ellátásra jogosultság kezdő napjáról,
d) az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamáról.
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 (2) A  határozat rendelkező része tartalmazza a  szolgálati panasz benyújtásának lehetőségéről szóló tájékoztatást, 
továbbá a Hszt. 82/I. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségre vonatkozó figyelemfelhívást.

 (3) Az  állami adó- és vámhatóság vezetője az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultságot elutasító döntését 
indokolni köteles.

10. §  Az állami adó- és vámhatóság vezetője a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatát az iratok alapján hozza meg, 
a Hszt. 82/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálatát követően.

11. §  Az  illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység – ha a  feltételek fennállnak – haladéktalanul 
intézkedik a  Hszt. 82.  § (1)  bekezdés e) vagy f )  pontja alapján a  szolgálati viszony megszűnésének megállapítása 
érdekében.

3. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság felülvizsgálata és hosszabbítása

12. §  Az  egészségkárosodási ellátásra jogosultságot megállapító határozat közlését követően a  központi 
humánigazgatási szervezeti egység gondoskodik a  határidők nyilvántartásáról és figyelemmel kíséréséről 
annak érdekében, hogy a  Hszt. 82/E.  § (1)–(3)  bekezdése szerint az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultság 
meghosszabbítása időben végrehajtható legyen.

13. §  Az  egészségkárosodási ellátásra jogosult köteles a  központi humánigazgatási szervezeti egységet a  rehabilitációs 
hatóság által megállapított felülvizsgálat időpontját követően annak eredményéről és az  újabb felülvizsgálat 
időpontjáról a rehabilitációs hatóság által kiadott szakvélemény eredeti példányának bemutatásával és másolatának 
csatolásával vagy az  eredeti komplex minősítésről szóló bizottsági vélemény hiteles másolatának rendelkezésre 
bocsátásával tájékoztatni.

14. § (1) A  központi humánigazgatási szervezeti egység az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság lejártát megelőző 
90 nappal megküldi a  FÜV Bizottságnak az  érintett személy egészségkárosodási ellátásának megállapításával 
kapcsolatos iratokat, és a FÜV Bizottság intézkedik a Hszt. 82/E. § (3) bekezdés b) pontjának vizsgálata iránt. A FÜV 
Bizottság vagy a rendelkezésére álló iratok alapján ad állásfoglalást, vagy további, az egészségi állapotra vonatkozó 
iratokat kérhet be az egészségkárosodási ellátásra jogosulttól, valamint személyes meghallgatásra is behívhatja őt.

 (2) A  FÜV Bizottság az  (1)  bekezdés szerinti állásfoglalását és az  iratokat legkésőbb az  egészségkárosodási ellátásra 
jogosultság lejártát megelőző 30 nappal megküldi a központi humánigazgatási szervezeti egység részére.

 (3) Ha a  FÜV Bizottság állásfoglalása alapján az  egészségi alkalmasság ismételten megállapítható, a  központi 
humánigazgatási szervezeti egység megvizsgálja, hogy van-e a  Hszt. 82/J.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti, 
felajánlható álláshely.

15. §  Az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító határozat meghozatalához szükséges 
adatokat a központi humánigazgatási szervezeti egység hivatalból bocsátja a FÜV Bizottság rendelkezésére.

16. §  Az  állami adó- és vámhatóság vezetője az  egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító 
határozatában rendelkezik annak időtartamáról, továbbá a 9. § (2) bekezdése szerint ad tájékoztatást.

4. Az egészségkárosodási ellátás folyósítása és mértékének számítása

17. §  Az  egészségkárosodási ellátást az  egészségkárosodási ellátásra jogosult által választott fizetési számlára történő 
átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján kell 
folyósítani minden hónap 15. napjáig.

18. § (1) Ha az egészségkárosodási ellátás mértékét
a) a Hszt. 82/G. § (4) bekezdése,
b) a Hszt. 82/H. § (4) bekezdése vagy
c) – a NAV tv. 17/C. § (7) bekezdésére figyelemmel – a Hszt. 82/H. § (5) bekezdése
alapján módosítani kell, az  állami adó- és vámhatóság vezetője határozatot hoz az  egészségkárosodási ellátás új 
mértékéről.
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 (2) A  határozatot a  foglakoztatás szerinti illetmény megváltozását vagy az  illetményalap megváltozását követő 
15  munkanapon belül hivatalból, a  baleseti járadék, rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás megváltozása 
esetén az  egészségkárosodási ellátásra jogosult a Hszt. 82/I.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentését vagy – ha ez  az 
időpont korábbi – a hivatalos tudomásszerzést követő 15 munkanapon belül kell meghozni.

 (3) Ha a  rendelkezésre álló iratok alapján hiánypótlás szükséges, az  egészségkárosodási ellátásra jogosultat 
haladéktalanul, de legkésőbb a  bejelentést követő 10 munkanapon belül fel kell hívni az  iratok csatolására, 
kiegészítésére. Ebben az  esetben a  határozat meghozatalára a  (2)  bekezdés szerinti határidő a  hiánypótlás 
teljesítésétől kezdődik.

 (4) Az  illetékes humánigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység köteles figyelemmel kísérni azon rendvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult illetményének esetleges változását, akinek áthelyezéssel szűnt 
meg a  szolgálati viszonya és változás esetén erről a  tényről 3 munkanapon belül tájékoztatni köteles a  központi 
humánigazgatási szervezeti egységet annak érdekében, hogy az  intézkedjen a  rendvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítés mértékének módosítása iránt.

5. Az egészségkárosodási ellátás jogosultság megszűnése

19. § (1) A  központi humánigazgatási szervezeti egység évente ellenőrzi, hogy a  Hszt. 82/J.  § (1)  bekezdése szerinti 
megszűnési okok fennállnak-e.

 (2) Az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság megszűnéséről az állami adó- és vámhatóság vezetője határozatot 
hoz. A  határozatban a  9.  § (2)  bekezdése szerint tájékoztatást kell adni a  szolgálati panasz benyújtásának 
lehetőségéről.

20. §  Az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultság megszűnése esetén a  központi humánigazgatási szervezeti 
egység az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság időtartamának leteltét követően haladéktalanul intézkedik 
az egészségkárosodási ellátás folyósításának megszüntetése iránt.

21. §  A Hszt. 82/J. § (3) bekezdése szerinti lemondó nyilatkozatot az egészségkárosodási ellátásra jogosult az állami adó- 
és vámhatóság vezetőjének címezve, a központi humánigazgatási szervezeti egységnek küldi meg írásban.

6. A baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos 
eljárás

22. § (1) A  foglalkozási betegségnek, illetve fokozott expozíciós esetnek minősülő megbetegedéseket a  foglalkozási 
betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásról szóló jogszabály tartalmazza. Foglalkozási 
betegségnek kell tekinteni azt a  betegséget is, amely a  szolgálati kötelmekkel összefüggő balesettel (sérüléssel) 
minden kétséget kizáróan ok-okozati összefüggésben áll.

 (2) Ha a hivatásos állomány tagja balesete, betegsége bekövetkezésének körülményeiből annak szolgálati kötelmekkel 
való összefüggésére lehet következtetni, a  munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a  bejelentett vagy tudomására 
jutott balesetről, megbetegedésről 48 órán belül a  Hszt. 257. § (2)  bekezdése szerinti jegyzőkönyv felvételére 
intézkedni.

 (3) Ha a balesetet szenvedett személyt nem a foglalkozás-egészségügyi orvos részesítette elsősegélyben, a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának intézkednie kell arra, hogy az  eljáró egészségügyi szerv az  ambuláns vagy betegvizsgálati 
lapot, valamint a balesetre vonatkozó egyéb leleteket a foglalkozás-egészségügyi orvos részére megküldje.

 (4) A  baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggését a  foglalkozás-egészségügyi orvos véleményezi. 
A véleményében rögzíteni szükséges a sérülés, betegség jellegét, a gyógyulás várható tartamát (tényleges klinikai 
gyógytartam) és állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy a  sérülés, illetve a  betegség a  balesettel, illetve a  szolgálat 
ellátásával ok-okozati összefüggésben keletkezett-e.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti orvosi véleményt a  baleset, betegség minősítéséhez szükséges intézkedések megtétele 
érdekében a felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv egy példányát az érintettnek – elhalálozás esetén 
közeli hozzátartozójának – kell átadni, további egy példányt az egészségügyi dokumentációba kell elhelyezni.

23. § (1) A  baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről – a  22.  § (4)  bekezdés szerinti orvosi vélemény 
figyelembevételével – a munkáltatói jogkör gyakorlója a  jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 naptári napon 
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belül minősítő határozatot hoz. Határozatát további 5 naptári napon belül közli a sérülttel és megküldi a foglalkozás-
egészségügyi orvosnak.

 (2) A  határozat rendelkező részének az  érintett személyére, szolgálati helyére és a  baleset, betegség helyére, idejére 
vonatkozó adatokon, valamint a  baleset, betegség minősítésén kívül a  jogorvoslati felhívást is tartalmaznia 
kell. Az  indokolásban meg kell határozni a  bekövetkezett sérülést, betegséget, a  baleset, illetve a  betegség 
bekövetkezése és a  hivatásos szolgálat ellátása közötti összefüggést alátámasztó vagy kizáró körülményeket, 
az érintett közrehatását, továbbá a határozat alapjául szolgáló jogszabályokat.

 (3) Ha a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel történő összefüggéséről a rendelkezésre álló adatok alapján kétséget 
kizáróan dönteni nem lehet, a minősítési eljárást a körülmények tisztázására indított vizsgálat befejezéséig fel kell 
függeszteni, erről az  érintettet írásban értesíteni kell. Az  (1)  bekezdés szerinti határidő ez  esetben a  felfüggesztés 
időtartamával meghosszabbodik.

 (4) A baleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíciós esetek szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegűvé 
minősítésére irányuló eljárásban vizsgálni kell a baleset, betegség bekövetkeztébe közreható körülményeket, meg 
kell állapítani, hogy azért kit és milyen mértékben terhel felelősség. Ha ilyen összefüggés kimutatható, intézkedni 
kell a  fegyelmi, illetve büntetőeljárás megindítására, továbbá a  hasonló balesetek elkerülését célzó intézkedések 
megtételére. A vizsgálatba be kell vonni az érintett szerv munkavédelmi feladatait ellátó foglalkoztatottját is.

 (5) A  szolgálati kötelmekkel összefüggőnek minősített baleset esetén, ha maradandó károsodás állapítható meg, 
a  foglalkozás-egészségügyi orvos köteles a  balesetet szenvedett személyt a  rehabilitációs hatóság elé rendelni 
a baleseti egészségkárosodás mértékének megállapítása végett.

24. § (1) A  hivatásos állomány tagja balesetének szolgálati kötelmekkel, valamint munkavégzéssel összefüggő jellegének 
kivizsgálására irányuló eljárás eredményeként meghozott minősítő határozat elleni, a  Hszt. 257. § (4)  bekezdése 
szerinti fellebbezést az állami adó- és vámhatóság vezetője bírálja el.

 (2) A  fellebbezést az  állami adó- és vámhatóság vezetőjének címezve a  munkáltatói jogkör gyakorlójánál kell 
benyújtani.

 (3) A  fellebbezés elbírálására nyitva álló ügyintézési idő az  ügy összes iratának az  állami adó- és vámhatóság 
vezetőjéhez érkezését követő napon kezdődik.

25. § (1) Az állami adó- és vámhatóság vezetője a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek 
során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság vezetője a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntését helybenhagyja, megváltoztatja 
vagy megsemmisíti.

 (3) Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy az elsőfokú döntés meghozatalát követően új tény 
merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, az állami adó- és vámhatóság vezetője a döntés 
megsemmisítése mellett az  ügyben elsőfokú döntést hozó munkáltatói jogkör gyakorlóját végzésben új eljárásra 
utasíthatja. A megismételt eljárásban az elsőfokú döntést hozó munkáltatói jogkör gyakorlóját a másodfokú végzés 
rendelkező része és indokolása köti.

 (4) A másodfokú döntést a szolgálati út betartásával közölni kell a fellebbezővel.
 (5) Az  állami adó- és vámhatóság vezetője a  fellebbezés elbírálása érdekében megküldött iratokat a  döntés 

meghozatalát követően visszaküldi a döntéssel együtt az elsőfokú döntést hozó munkáltatói jogkör gyakorlójához, 
aki intézkedik a döntés kézbesítése iránt.

7. Záró rendelkezések

26. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 65/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 
2016. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 3. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatások esetében 
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„1. 12d. sora, 12e. sora, 14. sora, 20a. sor a) pontja, 22. sor a)–c), e)–i) pontja, 28. sora, 28a. sor 3. pontja, 35. sora, 
38–40. sora, és 42. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,”
(nyújtható.)

 (2) A Rendelet 3. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatások esetében 
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„14. 20a. sor a)  pontja, a  22. sor a) és b)  pontja, a  28. sor b)  pontja és a  28a. sor 3.  pont i)  alpontja alapján  
a  651/2014/EU bizottsági rendelet 38.  cikke szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási 
támogatás,”
(nyújtható.)

 (3) A Rendelet 3. § 24–25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatások esetében 
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„24. 12e. sora és 42. sora alapján 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű 
támogatás,
25. 12e. sora és 42. sora alapján 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatás”
(nyújtható.)

2. §  A Rendelet 43. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„a) 12e. sora és 42. sora 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 (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.),
b) 12d. sora, 12e. sora, 14. sora, 20a. sora, 22. sor a)–c), e)–i)  pontja, 28. sora, 28a. sora, 35. sora, 38–40. sora és 
42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
c) 12e. sora és 42. sora az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági 
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU 
bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

3. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

5. §  Ez a rendelet
a) a Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,
b) 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,
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c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 65/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

(Áht. Azonosító Címnév Alcímnév
Jogcím-
csoport 

név
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

"

"

12f. 362028

Az előirányzat fedezetet biztosít:
a) a volt ferences rendház épületének többfukciós fejlesztést biztosító, 
pályaorientációs központként és munkaképesség-vizsgáló állomásként, 
illetve tudományos kutató- és módszertanfejlesztő központként a Piarista 
Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő, mentorszolgáltatást 
nyújtó és mentorképző munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális 
fejlesztő központ előkészítő,  átalakítási, rekonstrukicós, felújítási és 
beruházási munkálatok elvégzésre, 
b) az a) ponthoz kötődően a szomszédos régészeti épület felszíni 
rendezésére, a váci ferences templom külső rekonstukciójára,
c) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ 
berendezéseire, eszközbeszerzéseire, 
d) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ 
működéséhez, szakmai tevékenységének az ellátásához és ezzel 
összefüggésben a szakmai koncepicó elkészítéséhez és a részletes szakmai 
program kidolgozásához.

egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, költségvetési szerv
Egyedi döntés alapján a 
kedvezményezett részére 
támogatási szerződés útján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet a kedvezményezett 
valamennyi - jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára 
szóló beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata.

- - -

"

"

42. 340473

Az előirányzat az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel 
rendelkező pénztárgépek beszerzéséhez nyújtandó támogatás fedezetére 
szolgál a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. 
január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez 
nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet szerint.

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

Egyedi döntés alapján, melynek 
módját a nyugtaadási 
kötelezettség pénztárgéppel való 
teljesítésére 2017. január 1-jétől 
kötelezett adózónak az online 
pénztárgép beszerzéséhez nyújtott 
támogatásról szóló 39/2016. 
(XI. 15.) NGM rendelet 
tartalmazza.

- egyösszegű kifizetéssel - - NAV - -

"

-

Biztosíték lehet a kedvezményezett 
valamennyi - jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára 
szóló beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata.

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 42.  sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának 
támogatása

Váci Fejlesztő Központ 
létrehozása és működtetése 

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12f. sorral egészül ki:

"

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12e. sorral egészül ki:

12e. 360006
Bankkártya-elfogadó helyek 
elterjedésének támogatása

Az előirányzat a bankkártya-elfogadó terminálok beszerzésével, 
telepítésével, valamint a legalább 24 hónap fenntartási időszakra jutó 
üzemeltetésével összefüggő költségekhez nyújt forrást a bankkártya-
elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 
47/2016. (XII. 6.) NGM rendeletben foglalt feltételek szerint.

gazdasági társaság egyösszegű kifizetéssel Kincstár - -

Egyedi döntés alapján a 
kedvezményezett részére  kiadott 
támogatói okirat útján. A 
bankkártya-elfogadó terminálok 
számának növeléséhez nyújtott 
támogatásról szóló 47/2016. 
(XII. 6.) NGM rendeletben 
foglaltak figyelembe vételével.

előleg biztosítható
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A nemzetgazdasági miniszter 66/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló  
15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VII. 1.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az  adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  a  hitelintézet, amely a  munkáltató megbízásából a  támogatás átutalását indította, vagy a  támogatás 
átutalását indító kincstár az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolást akkor adja ki, ha a munkáltató 
megbízásából a támogatás összegét
a) a magánszemélynek bármely hitelintézetnél vezetett fizetési vagy hitelszámlájára,
b) a magánszemély javára a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlájára vagy
c) a  belföldön levő lakás tulajdonjogának és a  lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más 
visszterhes szerződés keretében történő megszerzéséhez nyújtott támogatás esetén az eladó által adásvételi vagy 
más visszterhes szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlára
folyósítja, függetlenül attól, hogy a  hitelintézet vagy a  kincstár a  támogatás átutalását a  munkáltató támogatási 
célból nyitott elkülönített fizetési számlájáról teljesítette-e.”

2. § (1) Az R. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  Szja tv. 1. számú melléklet 9.  pont 9.3.  alpont 9.3.4. alpont c)  pontjában meghatározott méltányolható 
lakásigénynek való megfelelés vizsgálata során a lakás szobaszámát a magánszemély azon nyilatkozata alapján kell 
meghatározni, amely a lakás szobáinak alapterületét szobánként külön-külön tartalmazza. A lakás szobáinak számát 
az Szja tv. hivatkozott rendelkezésének szabályai szerint kell meghatározni.
(2) A  méltányolható lakásigénynek való megfelelés vizsgálata során az  együtt költöző vagy együtt lakó, az  Szja 
tv. 1. számú melléklet 9.  pont 9.3.  alpont 9.3.4. alpont d)  pontja szerinti családtagok számát a  lakást a  családtag 
lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként feltüntető érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata vagy 
a családtag korábbi, a méltányolható lakásigény feltételének való megfelelés vizsgálatának időpontjára vonatkozó 
lakcímét igazoló, a lakcímnyilvántartást vezető hatóság által kiállított igazolás igazolja.
(3) Az  együtt költöző, együtt lakó gyermektelen, egy- vagy kétgyermekes – az  Szja tv. 1. számú melléklet 9.  pont 
9.3.  alpont 9.3.4. alpont d)  pontja szerint fiatalnak minősülő – házaspár esetében a  méltányolható lakásigény 
meghatározásánál figyelembe veendő születendő gyermeket vagy gyermekeket
a) a  lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti megelőlegező kölcsön 
igénybevételére vonatkozó szerződés alapján a megelőlegező kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiállított okirat,
b) a  lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti családok otthonteremtési 
kedvezményének igénybevétele esetén a kedvezményt biztosító hitelintézet által kiállított okirat,
c) az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
vagy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. 
(II. 10.) Korm. rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a kedvezményt biztosító 
hitelintézet által kiállított okirat
igazolja. Ha a fiatal házaspár megelőlegező kölcsönt vagy családi otthonteremtési kedvezményt nem vett igénybe, 
a később születendő gyermekek számáról közös nyilatkozat tehető.”

 (2) Az R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Lakás építése, építtetése esetén az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumokat a  magánszemélynek az  együtt 
költöző családtagok várható számáról tett nyilatkozata is pótolhatja, feltéve, hogy a  lakásra vonatkozó 
használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentés alapján épített épület 
esetén a  felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány az  1.  § (2) vagy (3)  bekezdésben meghatározott 
időpontig nem áll a magánszemély rendelkezésére.”

3. §  Az R. 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a hitelintézettől vagy a korábbi munkáltatótól lakáscélú felhasználásra 
felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a  hitelhez kapcsolódó és azzal összefüggésben nyilvántartott más 
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kötelezettségek – ideértve különösen a kamatot, a késedelmi pótlékot, a végrehajtási díjat, a jelzálogjog törlésének 
díját, az  előtörlesztési díjat és az  olyan biztosítás díját, amelynek biztosítói teljesítése kizárólag a  hitel törlesztését 
szolgálja, továbbá azt az  összeget is, amely a  hitelszerződésből megállapítható módon vagy hitelintézeti igazolás 
alapján közvetve szolgálja a  tőke törlesztését – megfizetéséhez nyújtott támogatás esetén a  vételár, a  teljes 
építési költség, a  korszerűsítésre fordított költség és a  támogatás arányára vonatkozó feltételnek való megfelelés 
igazolására a hitelintézettel, korábbi munkáltatóval fennálló hitelszerződés is elfogadható, ha az tartalmazza az Szja 
tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.3.1. alpontjában meghatározott lakáscélú felhasználás költségére vonatkozó adatot.”

4. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás felhasználását
a) lakás tulajdonjogának és a  lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a  megszerzése esetén az  érvényes 
szerződés és az  ingatlanügyi hatóságnak a  tulajdonjog, földhasználati jog bejegyzését igazoló okirata, vagy 
az  előzőekben felsorolt dokumentumok helyett a  tulajdoni lap, valamint – a  támogatás folyósítását megelőző 
hat hónapon belül és a  folyósítás évét követő év március 31. napja közötti időszakra vonatkozó – az  összeg 
felhasználását – ideértve különösen a vételárnak az eladó részére történő kifizetését – igazoló okirat;
b) lakás építése, építtetése és lakás alapterületének növelése esetén a  jogerős építési engedély, a  lakóépület 
építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet szerinti bejelentés, valamint az  összeg felhasználását 
igazoló, a támogatás folyósítását megelőző hat hónapon belül és a folyósítás évét követő év utolsó napjáig kiállított, 
a  magánszemély vagy a  magánszemély Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa nevére 
kiállított számla;
c) lakás korszerűsítése esetén a támogatás folyósítását megelőző hat hónapon belül és a folyósítás évét követő év 
utolsó napjáig kiállított, a magánszemély vagy a magánszemély Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója 
vagy élettársa nevére kiállított számla;
d) a magánszemély által adósként, adóstársként hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól lakáscélú felhasználásra 
felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a  hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott 
támogatás esetén a hitelintézettel, korábbi munkáltatóval fennálló hitelszerződés, továbbá – a támogatás folyósításának 
évére vonatkozó – az összeg felhasználását, a hitel törlesztését igazoló okirat, különösen számlakivonat;
e) a tőke törlesztését közvetve szolgáló összeg esetén a hitelszerződés vagy ez erről szóló hitelintézeti igazolás, vagy
f ) az a)–e) pontban felsorolt okiratok, bizonylatok másolata
igazolja azzal, hogy amennyiben a  támogatást hitelintézettől a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti szerződés alapján 
felvett hitel visszafizetéséhez nyújtják, akkor a  támogatás felhasználásának igazolásához az  a  kölcsön- vagy 
hitelszerződés is szükséges, amelyből származó követelés törlesztése, visszafizetése érdekében a  (2)  bekezdés 
c) pontjában meghatározott szerződést megkötötték.”

 (2) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem vehető figyelembe a  további támogatás felhasználásának igazolása során az  (1) bekezdés szerint igazolt 
azon összeg, amelyet a  munkáltató bármely korábban folyósított támogatás felhasználásának igazolása során 
már figyelembe vett, továbbá az  az összeg, amely a  hitelszerződésből megállapítható módon, vagy az  erről szóló 
hitelintézeti igazolás alapján közvetve szolgálja a  tőke törlesztését, és a  tőketörlesztés időpontját megelőzően 
az (1) bekezdés szerint már igazolásra került.”

5. §  Az R. a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § (1) E rendeletnek az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. 
(IV. 3.) NGM rendelet módosításáról szóló 66/2016. (XII. 29.) NGM rendelettel megállapított 2.  § (1)  bekezdés 
c) pontja és 5. § (2) bekezdése 2014. április 4-étől alkalmazható.
(2) E  rendeletnek az  adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. 
(IV. 3.) NGM rendelet módosításáról szóló 66/2016. (XII. 29.) NGM rendelettel megállapított 3.  § (6)  bekezdés, 6.  § 
(1) bekezdés b) és e) pontja, (4) bekezdése 2016. január 1-jétől alkalmazható.
(3) E rendeletnek az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) 
NGM rendelet módosításáról szóló 66/2016. (XII. 29.) NGM rendelettel megállapított 3.  § (1), (2) és (3)  bekezdése 
2016. augusztus 1-jétől alkalmazható.”

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

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 66/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges 
módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 19.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 20.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 11.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (2)  bekezdés d) és h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím 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 
90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 4. és 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében a  légi-, a  vasúti és a  víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról 
szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
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1. A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 
módosítása

1. §  A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében az „írásban” szövegrészek helyébe az „írásban vagy elektronikus úton” szöveg,
b) 10. § (3) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe az „írásban vagy elektronikus úton” szöveg,
c) 12. § (4) bekezdés záró szövegrészében az „írásban” szövegrész helyébe az „írásban vagy elektronikus úton” 

szöveg
lép.

2. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége 
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 
módosítása

2. §  A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, 
az  üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 7.  § (1)  bekezdésében 
az „írásban” szövegrész helyébe az „írásban vagy elektronikus úton” szöveg lép.

3. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

3. §  A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) A hatósági vizsgára bocsátást a 6. § (1) bekezdése alapján a vizsgabizottságot megbízó hajózási hatóságtól kell 
kérni. A kérelemhez csatolni kell:
a) a  képesítésnek megfelelő, külön jogszabály szerinti vagy EGT államban kiállított egészségi alkalmasságot 
bizonyító orvosi igazolást, amelynek eredeti példányát a  hatóság részére legkésőbb a  hatósági vizsgán be kell 
mutatni,
b) a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot,
c) a vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott, a 2–4. számú mellékletben előírt egyéb okmányokat,
d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy úszni tud,
e) belvízi és tengeri hivatásos tiszti, valamint belvízi hajóvezetői, úszómunkagép-vezetői és hivatásos kishajó-vezetői 
képesítés megszerzéséhez a büntetlen előéletet igazoló okiratot.”

4. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosítása

4. §  A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 3.  § (2a)  bekezdésében az „írásban” 
szövegrész helyébe az „írásban vagy elektronikus úton” szöveg lép.

5. A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, 
üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosítása

5. §  A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, 
módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 11.  § (1)  bekezdésében az  „írásban” 
szövegrész helyébe az „írásban vagy elektronikus úton” szöveg lép.

6. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, 
használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 
módosítása

6. §  A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben 
tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 15.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(3) A műszaki tervdokumentációt a hajózási hatóság kérésére elektronikus kapcsolattartás esetén is papír alapon 
kell benyújtani. A  számítógépes adatrögzítés módjáról a  hajózási hatóság honlapján közleményt tesz közzé, 
a közleményt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.”

7. §  Az R1.
a) 5. § (1) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe az „írásban vagy elektronikus úton” szöveg,
b) 14.  § (1)  bekezdésében az „írásban vagy számítástechnikai adathordozón” szövegrész helyébe az „írásban 

vagy elektronikus úton” szöveg
lép.

7. A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

8. §  A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) 
KHEM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelemhez csatolni kell az átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolást.”

9. §  Hatályát veszti az  R2. 1.  § (2)  bekezdésében a  „vagy a  vasúti igazgatási szerv által kiadott készpénzátutalási 
megbízáson (csekken) „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel” szövegrész.

8. A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati 
engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása

10. §  A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és 
képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 40. § (1) bekezdésében a „személyesen vagy postai úton” szövegrész 
helyébe a „személyesen, elektronikus vagy postai úton” szöveg lép.

9. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 
utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet 
módosítása

11. §  Hatályát veszti a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 
utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet 1. § (5) bekezdése.

10. A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 
10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet módosítása

12. §  A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) 
KHEM rendelet 5. § (2) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe az „írásban vagy elektronikus úton” szöveg lép.

11. A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények 
tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjakról szóló 89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása

13. § (1) A  közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 
89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kijelölés iránti kérelemhez csatolni kell az  átutalás tényét igazoló, a  pénzforgalmi szolgáltató által kiadott 
igazolást.”

 (2) Az R3. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az elsőfokú határozat elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával. A fellebbezés díját a fellebbezés 
benyújtásával egyidejűleg kell a 2. § (1) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni. 
A fellebbezéshez csatolni kell az átutalás tényét igazoló, a pénzforgalmi szolgáltató által kiadott igazolást.”
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12. Az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának tengeri kikötőjébe érkező vagy onnan induló 
tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről szóló  
46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelet módosítása

14. §  Hatályát veszti az  Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának tengeri kikötőjébe érkező vagy onnan induló 
tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről szóló 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „vagy papír alapon” szövegrész,
b) 3. § (5) bekezdése.

13. A légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló  
21/2015. (V. 4.) NFM rendelet módosítása

15. §  A légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 21/2015 (V. 4.) NFM rendelet 3.  § 
(4) bekezdésében a „kérelmező papír alapon” szövegrész helyébe a „kérelmező elektronikus úton vagy papír alapon” 
szöveg lép.

14. A légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai vizsgálatának, valamint 
az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 70/2015. (XII. 1.) NFM rendelet módosítása

16. §  A légiközlekedési balesetek és a  repülőesemények szakmai vizsgálatának, valamint az  üzembentartói vizsgálat 
részletes szabályairól szóló 70/2015. (XII. 1.) NFM rendelet 10.  § (7)  bekezdés a)  pontjában a  „papír alapon és 
elektronikus úton is” szövegrész helyébe a „papír alapon vagy elektronikus úton” szöveg lép.

15. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 141/A.  § (1)–(3)  bekezdése alapján a  volt 
közüzemi nagykereskedő által az  egyetemes szolgáltató részére értékesítendő földgázforrás árát és mennyiségét 
– a  földgáztárolóból és a  nem földgáztárolóból származó mennyiségek szerinti bontásban –, továbbá a  feleket 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti földgázforrás ára a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak 
megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben (a továbbiakban: árrendelet) szereplő, 
az egyetemes szolgáltató által alkalmazott díjakból számított átlagárnak a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz 
kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: 
árképzési rendelet) 3.  § (1)  bekezdés c), e) és f )  pontjai szerinti árelemekkel történő csökkentésével, illetve 
az  egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátásához felhasznált egyéb – a  GET 141/A.  §, vagy 141/J.  § hatályán 
kívül eső – forrás GET 141/E.  § szerinti árának, valamint az  5.  § (4)–(6)  bekezdései és a  7.  § (3)  bekezdése szerinti 
elszámolások figyelembevételével számított tétel.

 (3) A  GET 141/A.  § szerinti földgáz-értékesítés esetén a  volt közüzemi nagykereskedő jogosult a  földgázforrás árán 
túlmenően érvényesíteni a szállítás és a tárolás díját.

 (4) Az  1.  mellékletben szereplő, a  volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó 
földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége az  egyetemes szolgáltató által a  földgázellátásról szóló 
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt, a  hazai tárolókban elhelyezett 
földgázkészlet mennyisége és az egyetemes szolgáltató forrásigény-bejelentése alapján kerül meghatározásra.

2. § (1) A  GET 141/J.  § (1)  bekezdése alapján a  volt közüzemi nagykereskedő által vételre felajánlott és a  GET 
141/J.  §  (3)  bekezdése szerinti szerződés keretében az  egyetemes szolgáltató részére értékesítendő földgázforrás 
mennyiségét és árának mennyiségarányos díjelemét, továbbá a  feleket a  2.  melléklet tartalmazza. A  2.  melléklet 
szerinti földgázforrás mennyiségarányos díjeleme tartalmazza a  nagykereskedői árrés, a  mobilgáz-finanszírozás, 
az  éves elszámolási elem és a  szállítás és a  tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt mértékét, valamint 
az  árrendeletben szereplő, az  egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak mértéke alapján meghatározott 
földgáz árát.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti földgázforrás árának 2.  melléklet szerinti mennyiségarányos díjeleme az  árrendeletben 
szereplő, az  egyetemes szolgáltató által alkalmazott díjakból számított átlagárnak az  árképzési rendelet 
3.  §  (1)  bekezdés e) és f )  pontjai szerinti árelemekkel, továbbá az  egyetemes szolgáltató által a  volt közüzemi 
nagykereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak fajlagos mértékével történő csökkentésével, 
illetve az  egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátásához felhasznált egyéb – a  GET 141/A.  §, vagy 141/J.  § 
hatályán kívül eső – forrás GET 141/E. § szerinti árának, valamint az 5. § (4)–(6) bekezdései és a 7. § (3) bekezdése 
szerinti elszámolások figyelembevételével számított tétel.

 (3) A  2.  melléklet 1.  pontjában szereplő földgázmennyiség átvételéhez kapcsolódóan felmerülő, nem 
mennyiségarányos díjelem mértékét a  2.  melléklet 2.  pontja tartalmazza. A  nem mennyiségarányos díjelem 
tartalmazza az  egyetemes szolgáltató által a  volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási 
kapacitásdíjak mértékét. A  nem mennyiségarányos díjelemet a  GET 141/J.  § alapján megkötött szerződés szerinti 
kilépési ponti csúcskapacitások összege után kell megfizetni, a gázév hónapjaira vonatkozóan egyenlő részletekben.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerint értékesített földgázra vonatkozóan a  volt közüzemi nagykereskedő a  2.  mellékletben 
meghatározott földgázforrás árán felül csak a  szagosítási díjat, a  6.  § (3)–(4)  bekezdések szerinti felárat és díjat, 
valamint a vámokat, az adókat, az illetékeket, a szerződés szerinti pótdíjakat és szerződésszegési következményeket 
jogosult érvényesíteni.

 (5) A GET 141/J. § szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek 
megadni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.
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3. § (1) A  földgázforrás 2.  melléklet szerinti árai, valamint rendszerhasználati kapacitás díjai a  tárolóból és nem tárolóból 
származó import földgáz – az  árképzési rendelet szerinti, a  földgáz aktuális ára és a  tárolói készletérték alapján 
meghatározott – indokolt költségének, a  hazai termelésű földgáz, a  szállítás, a  tárolás, a  mobilgáz-finanszírozás 
és a  nagykereskedelmi árrés indokolt költségének, valamint az  éves elszámolási elem figyelembevételével, 
az  árrendeletben szereplő, az  egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak mértéke alapján kerülnek 
meghatározásra.

 (2) A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az  árelőkészítés során figyelembe 
veszi a 2. § szerinti földgázforrás árán – beleértve az (1) bekezdés szerinti árelemeket – az indokolt mértékhez képest 
a volt közüzemi nagykereskedőnél vagy az egyetemes szolgáltatónál képződő többlet vagy veszteség értékét.

 (3) A Hivatal – a földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel tekintetében – az 1. § és a 2. § szerinti földgázforrás 
árán (a továbbiakban: felajánlási ár) a  3.  melléklet szerint meghatározott indokolt mértékéhez képest a  volt 
közüzemi nagykereskedőnél képződő többlet vagy veszteség mértékéről nyilvántartást vezet. A  nyilvántartott 
többlet vagy veszteség egyenlegét a  Hivatal köteles a  volt közüzemi nagykereskedő részére a  tárgynegyedévet 
követő második hónap végéig megadni.

 (4) A (3) bekezdés szerinti földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel
a) az 1. § szerinti földgázforrás tekintetében az 1. mellékletben szereplő ár csökkentve az árképzési rendelet 3. § 

(1) bekezdés b), d) és g) pontjaiban szereplő árelemekkel;
b) a 2. § szerinti földgázforrás tekintetében a 2. mellékletben szereplő ár csökkentve az árképzési rendelet 3. § 

(1) bekezdés b), d) és g) pontjaiban szereplő árelemekkel, valamint a szállítás és a tárolás mennyiségarányos 
költségeinek indokolt, fajlagos mértékével.

4. § (1) Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből termelt földgáz (a továbbiakban: hazai termelésű 
földgáz) mennyiségét, annak a  GET 107/B.  § (3)  bekezdése szerinti legmagasabb árát, valamint az  igénybevételre 
jogosult feleket a 4. melléklet tartalmazza.

 (2) A  hazai termelésű földgázt termelő (a továbbiakban: termelő) a  GET 141/I.  §-a alapján értékesített földgáz 
mennyiséget – műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma esetét kivéve – az 1998. január 1. előtt termelésbe 
állított szénhidrogén mezőkből köteles átadni a GET 141/I. § (1) bekezdés alapján létrejött szerződésben – a műszaki 
üzemi terv elvárásait és a  bánya-technológiai korlátokat figyelembe véve – meghatározott, földgázmennyiségre 
vonatkozó rugalmassági szabályok figyelembevételével.

 (3) A  mezők működése során fellépő műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma, továbbá a  rugalmassági 
szabályok alkalmazása esetén a  földgázt más forrásból kell átadni, amely mennyiségre nem vonatkozik 
a  GET 103.  § (2)  bekezdés szerinti hatósági ár. A  műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását 
a bányafelügyeletnek igazolnia kell, mely igazolást a bányafelügyelet a Hivatal részére 15 napon belül megküldi.

 (4) Amennyiben a  termelő nem tudja a  4.  mellékletben foglalt földgáz mennyiséget az  adott időszakban 
az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből átadni, a más forrásból származó, nem hatósági 
áron átadott földgázmennyiség árának megfizetéséből származó többletköltséget a Hivatal az árszabályozás során 
a negyedévet követő negyedik negyedév végéig ugyanezen forrás árában figyelembe veszi.

 (5) A  hazai termelésű földgáz legalacsonyabb súlyozott éves átlagárára vonatkozó, a  GET 141/I.  § (8)  bekezdése 
szerinti előírással összhangban, a  hazai termelésű földgáz átlagárában kizárólag a  (4)  bekezdés szerinti jogcímen 
keletkező, valamint a  hazai termelés árában részben vagy egészben finanszírozott, a  termelés fenntarthatóságát 
célzó beruházások elmaradása esetén a  már finanszírozott beruházási költség, mint többletköltség számolható el 
veszteségként.

 (6) A  (4)  bekezdés szerinti többletköltség Hivatal által elismert mértékéről, valamint a  veszteség-elszámolásnak 
az érintett elszámolási időszakokban jelentkező számszakilag bemutatott adatairól a Hivatal tájékoztatja a termelőt 
és a volt közüzemi nagykereskedőt.

5. § (1) A  hatósági árelőkészítés érdekében az  egyetemes szolgáltató minden negyedévet megelőző második hónap 
1. napjáig köteles megadni a  Hivatal részére a  forrásszerződései szerint az  egyetemes szolgáltatásra jogosult 
felhasználók ellátására felhasználni tervezett földgáz mennyiségét források szerinti bontásban.

 (2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett negyedéves mennyiség a GET 141/A. §, GET 141/J. § szerinti felajánlásból történő 
vásárlás esetén legfeljebb 5%-kal térhet el a  2.  § (5)  bekezdés szerint az  adott negyedév hónapjaira bejelentett 
mennyiségektől.

 (3) A termelő a tárgyhónapot követő 15 napon belül megadja a Hivatal részére a volt közüzemi nagykereskedőnek és 
egyetemes szolgáltatónak tárgyhónapban átadott hazai termelésű földgáz és a  más forrásból származó földgáz 
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mennyiségét a  tényadatok alapján. A  volt közüzemi nagykereskedő és az  egyetemes szolgáltató a  tárgyhónapot 
követő 15 napon belül megadja a  Hivatal részére a  tárgyhónapban átadott és átvett földgáz mennyiségét 
a tényadatok alapján.

 (4) Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltatónak az 1. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás 
céljára igénybevett földgázforrásain a  tényadatok szerint az  egyetemes szolgáltatás árára tekintettel vesztesége 
keletkezik, annak indokolt mértéke az  árszabályozás során a  negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig 
figyelembevételre kerül. Amíg az  egyetemes szolgáltató a  (3)  bekezdés alapján a  tényadatokat nem bocsátja 
a  Hivatal rendelkezésére, az  egyetemes szolgáltató által a  Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok 
kerülnek figyelembevételre.

 (5) Amennyiben az  adott negyedévben az  egyetemes szolgáltató az  1.  melléklet alapján az  egyetemes szolgáltatás 
árára tekintettel vagy a  volt közüzemi nagykereskedő a  4.  melléklet alapján az  egyetemes szolgáltatás céljára 
igénybevett földgázforrásain a  tényadatok szerint, az  indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert, 
az  az  árszabályozás során a  negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembevételre kerül. Amíg 
az egyetemes szolgáltató vagy a volt közüzemi nagykereskedő a (3) bekezdés alapján a tényadatokat nem bocsátja 
a  Hivatal rendelkezésére, az  egyetemes szolgáltató vagy a  volt közüzemi nagykereskedő által a  Hivatal felhívása 
alapján megadott, becsült adatok kerülnek figyelembevételre.

 (6) Ha az adott negyedévben az 1–2. mellékletek alapján az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel – figyelembe véve 
az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak mértékét a szállításra vagy a tárolásra 
vonatkozóan – a  volt közüzemi nagykereskedő az  egyetemes szolgáltatás céljára értékesített földgázforrásain 
a tényadatok szerint az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert vagy veszteséget szenved el, az az 
árszabályozás során a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembevételre kerül.

6. § (1) Amennyiben a  GET 141/A.  § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az  adott negyedévben a  Hivatalnak 
bejelentett, az  5.  § (1)  bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és – a  Hivatal felé igazolt módon – 
az  egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a  volt közüzemi 
nagykereskedőtől, akkor annak az ára az 1. mellékletben szereplő földgázforrás árával egyezik meg.

 (2) Ha a  GET 141/J.  § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az  adott negyedévben a  Hivatalnak 
bejelentett, az  5.  § (1)  bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és – a  Hivatal felé igazolt módon – 
az  egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a  volt közüzemi 
nagykereskedőtől, akkor annak ára a  földgázforrás árának – a  2.  mellékletben szereplő – mennyiségarányos 
díjelemével egyezik meg.

 (3) A felek eltérő megállapodásának hiányában, ha az (1) vagy (2) bekezdés szerinti, többlet földgáz mennyisége több, 
mint 15%-kal meghaladja az  5.  § (1)  bekezdésben foglaltak szerint a  Hivatal felé az  adott negyedévre bejelentett 
mennyiséget, a  15% fölötti rész után annak ára mellett a  2.  mellékletben feltüntetett, az  adott egyetemes 
szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 50%-át, mint felárat is köteles megfizetni.

 (4) A  felek eltérő megállapodásának hiányában, ha a  GET 141/A.  § vagy 141/J.  § alapján földgázt vételező 
egyetemes szolgáltató az  5.  § (1)  bekezdésben foglaltak szerint a  Hivatal felé az  adott negyedévre bejelentett 
mennyiség kevesebb, mint 85%-át veszi át, akkor az  átvett mennyiség és a  bejelentett mennyiség 85%-a közötti 
földgázmennyiség mértékéig köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetni a 2. mellékletben feltüntetett, 
az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 50%-át.

 (5) A  naptári év IV. negyedévében 1069 negyedéves napfok számot, a  naptári év I. negyedévében 1414 negyedéves 
napfok számot meghaladó hideg esetén az egyetemes szolgáltató mentesül a (3) bekezdés szerinti felár megfizetése 
alól. Az  adott negyedévre vonatkozó napfok szám meghatározása – jelen § vonatkozásában – az  Országos 
Meteorológiai Szolgálat Budapest-Lőrinc ponton mért gáznapi középhőmérsékletek számtani átlaga alapján 
történik 16 °C-os küszöbhőmérsékletre.

7. § (1) Amennyiben az  egyetemes szolgáltató az  1–2.  mellékletben szereplő földgázt nem az  egyetemes szolgáltatásban 
vételezők ellátására fordítja, a  Hivatal által ellenőrzött utólagos elszámolás mellett ezen mennyiség tekintetében 
– a megfizetett díjon felül – a 3. mellékletben szereplő, az adott negyedévre érvényes aktuális importár negyedéves 
átlag értékének 50%-át, mint felárat is köteles megfizetni a volt közüzemi nagykereskedő részére.

 (2) Amennyiben a volt közüzemi nagykereskedő a 4. mellékletben szereplő földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban 
vételezők ellátására fordítja, úgy a  Hivatal által ellenőrzött utólagos elszámolás mellett e  mennyiség tekintetében 
–  a  megfizetett díjon felül – a  3.  mellékletében szereplő, az  adott negyedévre érvényes aktuális importár 
negyedéves átlag értékének 50%-át, mint felárat is köteles megfizetni a termelő részére.
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 (3) Amennyiben az  adott negyedévben az  egyetemes szolgáltató és a  volt közüzemi nagykereskedő az  1–2. 
és a  4.  mellékletekben meghatározott földgáz mennyiséget közvetve vagy közvetlenül nem az  egyetemes 
szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására használja, és így a  volt közüzemi nagykereskedőnek vagy 
a termelőnek vesztesége keletkezik, az árszabályozás során a felajánlási ár megállapításakor ez a veszteség kamattal 
(tárgyidőszakra vonatkozó BUBOR) növelt összege figyelembevételre kerül.

 (4) Amennyiben az  adott negyedévben az  egyetemes szolgáltató és a  volt közüzemi nagykereskedő az  1–2. 
és a  4.  mellékletekben meghatározott földgáz mennyiséget közvetve vagy közvetlenül nem az  egyetemes 
szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására használja, a  Hivatal az  egyetemes szolgáltatóval és a  volt közüzemi 
nagykereskedővel szemben a GET 119. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

8. § (1) A kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás
a) GET 141/B. § (15) bekezdés a) pontja szerinti mértékét az 5. melléklet,
b) GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontja szerinti mértékét a 6. melléklet
tartalmazza.

 (2) A termelő a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulást és a kiegyenlítő hozzájárulást a 4. melléklet szerint 
átadott földgázmennyiség után fizeti meg. A hozzájárulást a 4. mellékletben meghatározott és átadott mennyiség 
mértékéig akkor is meg kell fizetni, ha a földgázmennyiség az 1998. január 1. után termelésbe állított szénhidrogén 
mezőkből kerül átadásra.

9. § (1) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
 (2) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak és mennyiségek felső hőértéken kerülnek megállapításra.

10. § (1) Ha a  141/A.  §, 141/I. §, illetve 141/J.  § szerinti földgázforrás árát a  következő negyedévre meghatározó miniszteri 
rendelet nem lép hatályba az adott negyedév első napján, a rendelet hatálybalépéséig ezen földgázforrások árára 
vonatkozóan – azon források esetében, amelyekből tényleges átvétel történt – az  1–2. és a  4.  mellékletekben 
meghatározott árakat kell alkalmazni az egyetemes szolgáltatás céljára átvett földgázmennyiség tekintetében.

 (2) Ha a  141/A.  §, 141/I. §, illetve 141/J.  § szerinti forrásokon belül olyan földgázforrásból történik tényleges átvétel 
az  (1)  bekezdés szerinti miniszteri rendelet hatálybalépéséig, amely földgázforrásra vonatkozóan az  1–2. és 
a 4. mellékletek nem tartalmaznak árat, ezen források ára a 3. mellékletben szereplő, az adott negyedévre érvényes 
aktuális importár negyedéves átlag értékével egyezik meg.

 (3) Ha az  e  § alapján átvett földgázforrás árán az  egyetemes szolgáltatónak vagy a  volt közüzemi nagykereskedőnek 
többlete vagy vesztesége keletkezik, annak indokolt mértékét az árszabályozás során a Hivatal a negyedévet követő 
nyolcadik negyedév végéig figyelembe veszi.

11. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti az  egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai termelésű földgáz 

mennyiségéről és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) 
NFM rendelet.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez  

1 

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2017. első negyedévre, valamint a felek köre 
 
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő 
földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége: 
 
 A B C D E 
1. hónap szerződött 

egyetemes 
szolgáltató 

nem földgáztárolóból 
származó földgázforrás 

mennyisége 
(kWh) 

földgáztárolóból 
származó földgázforrás 

mennyisége 
(kWh) 

földgázforrás 
ára 

(forint/kWh) 

2. január Főgáz Zrt. 2 331 882 714 3 630 125 286 5,348 
3. február Főgáz Zrt. 2 085 147 561 3 180 788 439 5,348 
4. március Főgáz Zrt. 1 563 267 239 2 411 404 761 5,348 
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2. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez  

2 

1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § szerint 
értékesítendő földgázforrás (1) bekezdés szerinti legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2017. első 
negyedévre: 
 

 A B C D 

1. hónap szerződött egyetemes szolgáltató 
földgázforrás 
mennyisége 

(kWh) 

földgázforrás 
mennyiségarányos díja 

(forint/kWh) 

2. január ENKSZ Észak-Dél Regionális 
Földgázszolgáltató Zrt. 1 562 417 818 5,247 

3. február ENKSZ Észak-Dél Regionális 
Földgázszolgáltató Zrt. 1 316 319 799 5,247 

4. március ENKSZ Észak-Dél Regionális 
Földgázszolgáltató Zrt. 1 005 894 432 5,247 

 
2. A 2. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási 
és tárolási költségek: 
 

 A B 

1. szerződött egyetemes szolgáltató 
az árban érvényesíthető legmagasabb 

szállítási és tárolási kapacitásdíjak 
[Ft/(kWh/h)/gázév] 

2. ENKSZ Észak-Dél Regionális 
Földgázszolgáltató Zrt. 1860,67 
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3. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez  

3 

A felajánlási ár tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor 
figyelembe vett elismert fajlagos földgázár 

 
1. Elismert ár meghatározása betárolási hónapban: 

1) Ha QTény >= (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor 

Elismert ár = (QFedezett * PFedezett import ár + QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QFedezett - QHazai 

termelés_tervezett) * PAktuális import ár) / QTény 

2) Ha QTény < (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QHazai termelés_tervezett) * PFedezett import ár) / QTény, 

valamint a (QFedezett + QHazai termelés_tervezett - QTény) mennyiség megegyezik az adott hónap Tárolói 
fedezett mennyiségével (QTárolói fedezés) 

2. Elismert ár meghatározása kitárolási hónapban (kivéve december hónapot): 

1) Ha QTény >= (QFedezett + QAllokált tárolói fedezés + QHazai termelés_tervezett), akkor 

Elismert ár = (QFedezett * PFedezett import ár + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QHazai termelés_tervezett * PHazai 

termelés + (QTény - QFedezett - QAllokált tárolói fedezés - QHazai termelés_tervezett) * PAktuális import ár) / QTény 

2) Ha QTény < (QFedezett + QAllokált tárolói fedezés + QHazai termelés_tervezett), akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény - QHazai termelés_tervezett 
- QFedezett) * PFedezett tárolói ár + (QFedezett + QAllokált tárolói fedezés + QHazai termelés_tervezett - QTény) * (PFedezett tárolói ár 
- PAktuális import ár)) / QTény 

3. Elismert ár meghatározása december hónapban: 

1) Ha QTény >= (QFedezett + QAllokált tárolói fedezés + QHazai termelés_tervezett), akkor 

Elismert ár = (QFedezett * PFedezett import ár + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QHazai termelés_tervezett * PHazai 

termelés + (QTény - QFedezett - QAllokált tárolói fedezés - QHazai termelés_tervezett) * PAktuális import ár + ∑((QHazai 

termelés_negyedéves tény - QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag - PAktuális import ár_negyedéves átlag)) 
- (MtMt - MtMt-1)) / QTény 

2) Ha QTény < (QFedezett + QAllokált tárolói fedezés + QHazai termelés_tervezett), akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény - QHazai termelés_tervezett 
- QFedezett) * PFedezett tárolói ár + (QFedezett + QAllokált tárolói fedezés + QHazai termelés_tervezett - QTény) * (PFedezett tárolói ár 
- PAktuális import ár) + ∑((QHazai termelés_negyedéves tény - QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag 
- PAktuális import ár_negyedéves átlag)) - (MtMt - MtMt-1)) / QTény 

4. E mellékletben alkalmazott rövidítések: 

4.1. Betárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor a volt közüzemi nagykereskedő 
egyetemes szolgáltató ellátása céljából nettó betárolást végez; 

4.2. Kitárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor a volt közüzemi nagykereskedő 
egyetemes szolgáltató ellátása céljából nettó kitárolást végez; 

4.3. QTerv (tervezett értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes 
szolgáltatónak a tárgyhónapban értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban; 

4.4. QTerv_éves (tervezett éves értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes 
szolgáltatónak a tárgyévben értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, ahol QTerv_éves = 
ΣQTerv; 

4.5. QTény (tény értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes 
szolgáltatónak a tárgyhónapban értékesített földgáz tény mennyisége kWh-ban; 
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4.6. QFedezett (fedezett mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által a tárgyhónapra lefedezett 
mennyiség kWh-ban; 

4.7. QTárolói fedezés (tárolói fedezett mennyiség): a betárolási időszak egyes hónapjaiban a volt 
közüzemi nagykereskedő által fedezett mennyiség (QFedezett), valamint a hazai termelésből beszerzett 
tervezett havi mennyiség (QHazai termelés_tervezett) összegének és a tény értékesített mennyiségnek (QTény) 
a különbsége, amennyiben ez pozitív; 

4.8. QNyitókészlet: 2016. április 1-jén a volt közüzemi nagykereskedő által megadott, a tárolóban 
fizikailag bennlevő földgázkészlet kWh-ban, mely értéke a 2016-os naptári évet követő betárolási 
időszakok kezdetén 0; 

4.9. PNyitókészlet: a QNyitókészlet bekerülési átlagára (átlagos tárolói készletérték) HUF/kWh-ban; 

4.10. QAllokált tárolói fedezés (allokált tárolói fedezett mennyiség): a havi tárolói fedezett mennyiségek 
(QTárolói fedezés) és a nyitókészlet (QNyitókészlet) összegének a kitárolási időszak adott hónapjára 
vonatkozó része, ahol az egyes hónapokra történő szétosztás a felhasználás tervezett havi 
mennyisége és a kitárolási időszakra vonatkozó felhasználás tervezett mennyisége fedezés arányában 
történik [QAllokált tárolói fedezési = (ΣQTárolói fedezési + QNyitókészlet) * QTervi / ΣQTervi; ΣQAllokált tárolói fedezési = 
(ΣQTárolói fedezési + QNyitókészlet)] azzal, hogy ha a havi tárolói fedezett mennyiségek (∑QTárolói fedezés) és a 
nyitókészlet (QNyitókészlet) összege a betárolási időszak végén kevesebb, mint a betárolási időszak végi 
egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), akkor a kitárolási időszak hónapjaiban 
ezen fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet) kerül szétosztásra az egyes hónapokban a felhasználás tervezett 
havi mennyisége és a kitárolási időszakra vonatkozó felhasználás tervezett mennyisége arányában 
(QAllokált tárolói fedezési = QTárolói_ténykészlet * QTervi / ΣQTervi; ΣQAllokált tárolói fedezési = QTárolói_ténykészlet); 

4.11. QHazai termelés_tervezett (hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség): a volt közüzemi 
nagykereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz mennyisége 
tárgyhónapban, kWh-ban, melyet a Hivatal határoz meg előre olyan módon, hogy a tervezett hazai 
termelés profilja meg kell, hogy egyezzen az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítési 
profillal); 

4.12. QHazai termelés_negyedéves tervezett (hazai termelésből beszerzett egyenletes ütemezésű tervezett 
negyedéves mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, 
tervezett földgáz mennyisége az adott naptári év negyedévében, kWh-ban, melyet a Hivatal a termelő 
adatszolgáltatása alapján határoz meg a volt közüzemi nagykereskedő számára; 

4.13. QHazai termelés_negyedéves tény (hazai termelésből beszerzett negyedéves tény mennyiség): a volt 
közüzemi nagykereskedő által hazai termelésből beszerzett földgáz tény mennyisége az adott naptári 
év negyedévében, kWh-ban; 

4.14. PAktuális import ár (import földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): 

PAktuális import ár = (fgS + sp) * EURHUF /1000, ahol: 

4.14.1. fgS: A szállítási hónapra vonatkozó ICE TTFI EUR/MWh ár az Intercontinental Exchange 
Inc. honlapján a Report Center „Indices - UK and European NaturalGas” részében publikált, a 
szállítási hónapra vonatkozó utolsó INDEX Price jegyzésár 

4.14.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh; 

4.14.3. EURHUF: Az adott hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF 
(tény) árfolyamainak számtani átlaga; 

4.15. PAktuális import ár_negyedéves átlag (import földgáz átlagos ára az adott naptári év negyedévében, 
HUF/kWh-ban kifejezve): az adott negyedév egyes hónapjaira vonatkozó PAktuális import ár 
mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a mennyiségi súlyozás alapja az egyetemes szolgáltatók számára 
tervezett értékesítési profil; 
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5 

4.16. PFedezett import ár (import földgáz fedezett ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): 

PFedezett import ár = (fgSFedezett + sp) * EURHUFFedezett / 1000 + fk * EURHUF / 1000, ahol: 

4.16.1. fgSFedezett: A volt közüzemi nagykereskedő által, az adott hónapra kötött TTF-re vonatkozó 
fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre 
történik: Argus European NaturalGas kiadvány „Complete European gasprices” részében közzétett, 
tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban); 

4.16.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh; 

4.16.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgSFedezett 0,25%-a + az fgSFedezett 0,075%-a; 

4.16.4. EURHUFFedezett: A volt közüzemi nagykereskedő által, az adott hónapra kötött EURHUF-ra 
vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke; 

4.16.5. EURHUF: Az adott hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF 
(tény) árfolyamainak számtani átlaga; 

4.17. PFedezett tárolói ár (tárolói földgáz fedezett ára a kitárolási időszakban, HUF/kWh-ban kifejezve), 

amennyiben a havi tárolói fedezett mennyiségek (ΣQTárolói fedezés) és a nyitókészlet (QNyitókészlet) 
összege a betárolási időszak végén nem kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes 
szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), úgy: 

PFedezett tárolói ár = (ΣQTárolói fedezés * (fgSFedezett tároló + sp) * EURHUFFedezett tároló / 1000 + fk * EURHUF / 
1000 + QNyitókészlet * PNyitókészlet) / (ΣQTárolói fedezés + QNyitókészlet), 

amennyiben a havi tárolói fedezett mennyiségek (QTárolói fedezés) összege a betárolási időszak végén 
kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), 
úgy: 

PFedezett tárolói ár = (ΣQTárolói fedezés * (fgSFedezett tároló + sp) * EURHUFFedezett tároló / 1000 + fk * EURHUF / 
1000 + QNyitókészlet * PNyitókészlet + (QTárolói_ténykészlet – ΣQTárolói fedezés – QNyitókészlet) * (fgSNem_fedezett_tároló + 
sp) * EURHUFNem_fedezett_tároló / 1000) / QTárolói_ténykészlet. Ahol: 

4.17.1. fgSFedezett tároló: a volt közüzemi nagykereskedő által, a betárolási időszakban a QTárolóifedezés 
(tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött TTF-re vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel 
súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European 
NaturalGas kiadvány „Complete European gasprices” részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó 
„TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban); 

4.17.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh; 

4.17.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgSFedezett tároló 0,25%-a + az fgSFedezett tároló 0,075%-a; 

4.17.4. EURHUFFedezett tároló: a volt közüzemi nagykereskedő által, a betárolási időszakban a 
QTárolóifedezés (tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött EURHUF-ra vonatkozó fedezeti 
ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke; 

4.17.5. EURHUF: az adott hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF 
(tény) árfolyamának számtani átlaga; 

4.17.6. fgSNem_fedezett_tároló: az adott betárolási időszak egyes hónapjaira vonatkozó ICE TTFI 
EUR/MWh árak számtani átlaga. Egy adott hónapra vonatkozó ICE TTFI ár az Intercontinental 
Exchange Inc. honlapján a Report Center „Indices - UK and European NaturalGas” részében 
publikált, a szállítási hónapra vonatkozó utolsó INDEX Price jegyzésár EUR/MWh-ban; 

4.17.7. EURHUFNem_fedezett_tároló: az adott betárolási időszak hónapjainak utolsó 5 banki napjára 
vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga; 
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4.18. PHazai termelés (hazai termelésből értékesített földgáz ára): a hazai termelésből beszerzett földgáz 
tárgyhónapra vonatkozóan HUF/kWh-ban meghatározott értékesítési ára, mely a hazai termelésű 
földgáz e rendelet szerint beszerzett, veszteség elszámolás nélkül számított árából kerül 
meghatározásra, figyelembevéve az ezt megelőzően átvett, de tárgyhónapig fel nem használt hazai 
termelésű földgáz veszteség elszámolás nélkül számított beszerzési árát is. A hazai termelésből 
értékesített földgáz árának mértékéről a Hivatal adatot szolgáltat a volt közüzemi nagykereskedő 
számára; 

4.19. PHazai termelés_negyedéves átlag (hazai termelésből beszerzett földgáz átlagos ára az adott naptári 
negyedévben): a tárgy naptári év negyedéveire vonatkozó PHazai termelés egyenletes ütemezésű tervezett 
napi mennyiségekkel (QHazai termelés_negyedéves tervezett) súlyozott átlaga; 

4.20. MtM (nyitott fedezeti ügyletek aktuális piaci értéke): a volt közüzemi nagykereskedő által 
kizárólag az egyetemes szolgáltatók ellátása érdekében kötött minden, a tárgyév utolsó napján 
nyitott, a volt közüzemi nagykereskedő számviteli nyilvántartásában a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény 59/E. § alá nem tartozó fedezeti ügylet (beleértve a fedezett és tárolói fedezett 
mennyiségekre kötött tömegáru és devizaügyleteket is) aktuális piaci értékének összege, a tárgyév 
utolsó napjára vonatkozóan meghatározva. Az MtM 2016. évi kezdeti értéke 0. 
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4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez  

7 

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb 
hatósági ára és mennyisége 2017. első negyedévre 

 
 A B C 
1. volt közüzemi nagykereskedő földgázforrás 

mennyisége (kWh) 
földgázforrás ára 

(forint/kWh) 
2. Magyar Földgázkereskedő Zrt. 2 235 312 212 3,222 
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5. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez  
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A termelő által a 4. melléklet alapján átadott földgázmennyiség után fizetendő hozzájárulások 
mértéke: 
 
 A B 

1. kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás 0 forint/kWh 
2. kiegyenlítő hozzájárulás 0 forint/kWh 
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6. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

 

9 

 
A GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes által fizetendő kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és 

kiegyenlítő hozzájárulás mértéke 2017. évben 
 
 A B C D E F G H I J K L M 

1. hónap 2017. 
jan. 

2017. 
febr. 

2017. 
márc. 

2017. 
ápr. 

2017. 
máj. 

2017. 
jún. 

2017. 
júl. 

2017. 
aug. 

2017. 
szept. 

2017. 
okt. 

2017. 
nov. 

2017. 
dec. 

2. 
kapcsolt termelésszerkezet 
átalakítási hozzájárulás (milliárd 
forint) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. kiegyenlítő hozzájárulás 
(forint/kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A nemzeti fejlesztési miniszter 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában
a 4. alcím tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (3)  bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 
módosítása

1. §  A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § 
(3) bekezdésében a „14 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „13,34 Ft/kWh” szöveg lép.

2. § (1) Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak  
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló  
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

3. §  A  távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a  lakossági felhasználónak és a  külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 
táblázata
a) E:31 mezőjében a „2 815” szövegrész helyébe az „1 937” szöveg,
b) D:32 mezőjében a „14 506” szövegrész helyébe a „17 252” szöveg,
c) E:32 mezőjében az „1 867” szövegrész helyébe az „1 962” szöveg,
d) D:33 mezőjében a „4 053” szövegrész helyébe az „5 288” szöveg,
e) E:33 mezőjében az „1 901” szövegrész helyébe az „1 937” szöveg,
f ) E:46 mezőjében a „2 848” szövegrész helyébe a „2 603” szöveg,
g) E:71 mezőjében a „2 992” szövegrész helyébe a „2 139” szöveg
lép.

3. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

4. §  A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti táblázat
a) D:28 mezőjében a „49 708 941” szövegrész helyébe a „65 449 903” szöveg,
b) E:28 mezőjében a „–1 064” szövegrész helyébe a „–923” szöveg,
c) D:34 mezőjében a „87 450 838” szövegrész helyébe a „90 404 671” szöveg,
d) E:34 mezőjében a „–611” szövegrész helyébe a „–584” szöveg,
e) D:45 mezőjében a „9 087 626” szövegrész helyébe a „10 052 794” szöveg,
f ) E:45 mezőjében a „–1 564” szövegrész helyébe a „–1 431” szöveg,
g) D:51 mezőjében az „1 987 444” szövegrész helyébe a „2 469 735” szöveg,
h) E:51 mezőjében a „–1 181” szövegrész helyébe a „–1 171” szöveg,
i) D:54 mezőjében a „201 611 321” szövegrész helyébe a „246 588 803” szöveg,
j) D:58 mezőjében a „834 752” szövegrész helyébe a „861 376” szöveg,
k) E:58 mezőjében a „–440” szövegrész helyébe a „–431” szöveg,
l) D:92 mezőjében a „26 887 169” szövegrész helyébe a „31 977 876” szöveg,
m) E:92 mezőjében a „–480” szövegrész helyébe a „–122” szöveg
lép.
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4. Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 
módosítása

5. §  Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet (a  továbbiakban: 
R4.) a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. Rendkívüli helyzet
16/A. § (1) Ha a kőolaj-, kőolajtermék- vagy egyéb szénhidrogén-ellátásban hirtelen beálló változás következtében 
a  3.  § (2)–(3)  bekezdésekben szereplő, kéntartalomra vonatkozó előírások nem tarthatók be, azt a  miniszter 
haladéktalanul bejelenti az Európai Bizottságnak, a magasabb határérték átmeneti alkalmazása érdekében.
(2) Az  1,0 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj rendkívüli helyzetben lehetséges felhasználásának 
engedélyezését az 50 MWth vagy azt meghaladó teljesítményű erőmű üzemeltetésére szóló működési engedéllyel 
rendelkező felhasználó (a  továbbiakban: felhasználó) kérheti a  3.  melléklet szerinti kérelemnek a  miniszterhez 
történő benyújtásával.
(3) A kérelem alapján a miniszter adja ki a 4. melléklet szerinti engedélyt.
(4) Az  engedély adatainak változása esetén új engedélyt kell kérni, amely az  előző engedély egyidejű bevonása 
mellett kerül kiadásra.
(5) A (3) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező felhasználó a rendkívüli helyzet időtartamára mentesül az 1%-nál 
nagyobb kéntartalmú fűtőolaj felhasználás miatti levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetése alól.”

6. §  Az R4. a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

7. §  Az R4. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5–7. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai 
(Ft/kWh)

A B C D E

1. Árszabások

EDF DÉMÁSZ 

Hálózati 

Elosztó Kft. 

elosztói 

működési 

területén

E.ON Dél-dunántúli 

Áramhálózati Zrt.,

E.ON Észak-dunántúli 

Áramhálózati Zrt.,

E.ON Tiszántúli 

Áramhálózati Zrt. 

elosztói működési 

területén

ELMŰ Hálózati 

Kft. elosztói 

működési 

területén

ÉMÁSZ 

Hálózati 

Kft. elosztói 

működési 

területén

2. A1

3.
– lakossági felhasználók esetében 1320 kWh/év 
fogyasztásig

14,70 13,84 14,56 14,39

4.
– lakossági felhasználók esetében az éves 
fogyasztás 1320 kWh-t meghaladó részére

15,58 15,76 15,60 15,42
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5. – nem lakossági felhasználók esetében 21,31 21,56 21,34 21,10

6. A2

7. – lakossági felhasználók esetében

8.    – csúcsidőszak 18,40 20,23 19,48 17,94

9.    – völgyidőszak 10,50 11,85 11,38 10,45

10. – nem lakossági felhasználók esetében

11.    – csúcsidőszak 25,02 27,46 26,45 24,42

12.    – völgyidőszak 14,55 16,34 15,72 14,48

13. A3

14.    – csúcsidőszak 25,69 30,26 26,86 24,83

15.    – völgyidőszak 15,13 19,02 16,13 14,89

16. B Alap

17. – lakossági felhasználók esetében 10,83 11,24 10,95 10,58

18. – nem lakossági felhasználók esetében 12,44 12,83 12,49 12,05

19. H

20. – lakossági felhasználók esetében 10,83 11,24 10,95 10,58

21. – nem lakossági felhasználók esetében 12,44 12,83 12,49 12,05
”

2. melléklet a 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók által az elismert villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható 
kereskedelmi árrés elismert átlagos értékei

A B

1. Egyetemes szolgáltató Árrés (Ft/kWh)

2. EDF DÉMÁSZ Zrt. 0,986

3. E.ON Energiaszolgáltató Kft. 0,986

4. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. 0,986
”

3. melléklet a 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez
„3. melléklet az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez

Kérelem az 1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj beszerzésének és felhasználásának 
engedélyezésére

 I. A felhasználó adatai
1. Neve:  .......................................................................................................................................................................................................................
2. Címe:  .......................................................................................................................................................................................................................
3. Adószáma:  ............................................................................................................................................................................................................

 II. A felhasználás feltételeire vonatkozó adatok (üzemenként, raktáranként)
1. Üzem (raktár) címe:  ...........................................................................................................................................................................................
2. Felhasználni kívánt fűtőolaj kéntartalma:  .................................................................................................................................................
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 III. Csatolandó okmányok
a) az  1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú fűtőolajok tárolására használt tartályok jegyzéke (a  tartályok 

azonosító száma, űrtartalma, hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező tartály esetén a bizonyítvány száma)
b) az 50 MWth vagy azt meghaladó teljesítményű erőmű működtetésére szóló működési engedély másolata

Kelt: ........................................................................................

  ....................................................... 
  a kérelmező aláírása”

4. melléklet a 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez
„4. melléklet az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez

Engedély az 1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj beszerzésére és felhasználására

Engedély száma:  .....................................................................................................................................................................................................
 1. Felhasználó

Neve:  ...........................................................................................................................................................................................................................
Címe:  ...........................................................................................................................................................................................................................
Adószáma:  .................................................................................................................................................................................................................

 2. Felhasználás engedélyezése
2.1. Felhasználás engedélyezett helye:  ...........................................................................................................................................................
2.2. Felhasználásra engedélyezett fűtőolaj kéntartalma:  .........................................................................................................................
2.3. Felhasználás célja:  ..........................................................................................................................................................................................

 3. Engedélyezett időszak (az energiapolitikáért felelős miniszter ... számú, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 
Hivatalos Értesítő ... számában kiadott közleménye alapján)
3.1. A tevékenység megkezdésének dátuma:  ..............................................................................................................................................
3.2. Felhasználás engedélyezett időtartama:  ...............................................................................................................................................

Kelt: ........................................................................................

  .......................................................... 
  miniszter”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E  rendelet hatálya a  földgáz egyetemes szolgáltatóra (a  továbbiakban: egyetemes szolgáltató), az  egyetemes 
szolgáltatást igénybe vevő felhasználóra (a továbbiakban: felhasználó), a földgázelosztóra (a továbbiakban: elosztó), 
valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjára (a továbbiakban: ONYFK) és a járási hivatalokra 
terjed ki.

 (2) E rendelet határozza meg az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árának alkalmazási feltételeit és 
a kapcsolódó fizetési feltételeket.

 (3) E rendelet hatálya nem terjed ki a közvilágítási célú földgázfogyasztás elszámolására.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) alapdíj: az  a  díj, melyet a  20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó, 

valamint a  20 m3/h és annál nagyobb névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználó 
a  jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló szolgáltatás rendelkezésre állásáért a  szerződési 
időszakra vonatkozóan fizet,

b) fogyasztói közösség: a  közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol 
a  műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az  épületben lévő önálló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek számát,

c) fűtőérték: az  MSZ 1648:2000 szabvány szerinti, gáztechnikai normálállapotú, köbméterben mért száraz 
földgáz fűtőértéke,

d) gázdíj: az a díj, melyet a felhasználó az átvett földgázért a hőmennyiség alapján fizet,
e) gáztechnikai normálállapot: a  földgáz olyan állapota, amikor a  földgáz abszolút nyomása 101,325 kPa, 

a termodinamikai hőmérséklete 288,15 K,
f ) háztartás: az  egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek összessége,
g) jogosult: olyan egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező lakossági fogyasztó, aki a  családok 

támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti legalább három gyermek után, illetve 
figyelembevételével részesül családi pótlékban, vagy az e szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy 
háztartásban él,

h) nagycsaládos kedvezmény: a jogosult részére e rendelet szerint határozatban megállapított kedvezmény,
i) szerződési időszak: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. § 36. pontja szerinti 

gázév.
 (2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a GET, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok 

szerint kell értelmezni.

3. Általános rendelkezések

3. § (1) Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében a következő árszabások szerint értékesíti a földgázt:
a) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása, kivéve a  fogyasztói 

közösségeket,
b) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása,
c) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek árszabása,
d) a 20 m3/h és annál nagyobb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása,
e) a 20 m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása, és
f ) a gázmérővel nem rendelkező felhasználók árszabása.
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 (2) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára alapdíjból és gázdíjból áll.
 (3) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára

a) tartalmazza a rendszerhasználati díjakat,
b) nem tartalmazza az  általános forgalmi adó, az  energiaadó és a  felhasználót terhelő egyéb adók, valamint  

– a  földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8.  § (8)  bekezdésének a)  pontjára 
tekintettel az  egyetemes szolgáltató által kizárólag a  nem lakossági fogyasztóra továbbhárítható – tagi 
hozzájárulás összegét.

 (4) Az  egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjakat – elosztói működési területenkénti bontásban, az  éves 
fogyasztott mennyiség alapján I. és II. árkategóriában – az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A felhasználó által fizetendő mennyiségarányos díj összegét – a 9. §-ban foglaltak kivételével –
a) a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának,
b) a mérési időszakra a (4) bekezdés szerint meghatározott fűtőértéknek, valamint
c) az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan – a  gázmérők névleges teljesítménye és a  felhasználó típusa 

szerinti díjkategóriához tartozó – megállapított 1. melléklet szerinti gázdíjnak
a szorzataként kell meghatározni.

 (2) A  gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámítás miatt a  gázmérőn leolvasott és a  díjfizetés alapjául 
szolgáló fogyasztás köbméterben kifejezett mennyisége egymástól eltérhet. A  számlán mindkét mennyiséget, 
valamint a kiszámításuk módját közérthető módon szerepeltetni kell.

 (3) A  gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámításhoz használt nyomás- és hőmérsékletkorrekció 
szabályait az egyetemes szolgáltató az üzletszabályzatában közzéteszi.

 (4) Az  elszámolás alapja a  földgázszállító által a  mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatala vagy a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal érvényes minősítésével 
rendelkező gázmérőn mért, naponkénti bontásban jegyzőkönyvben megadott, és ezen napi fűtőértékek alapján  
– az  egyetemes szolgáltató által a  mérési időszakra gázátadó állomásonként és településenként – alkalmazott 
átlagos fűtőérték, amit kéttizedes pontosságú MJ/m3 értékre kell kerekíteni.

5. § (1) A  felhasználó az  alapdíjat havi vagy az  egyetemes szolgáltatási szerződésben rögzített, egy hónapnál rövidebb 
időszaki ütemezés szerint, egybefüggő telephelyenként köteles megfizetni.

 (2) Ha a felhasználó egybefüggő telephelyén több gázmérő található, az adott árszabás szerinti szabályokat a gázmérők 
gáztechnikai normálállapotú névleges teljesítményének összege alapján kell alkalmazni.

6. § (1) Az alapdíj és az átalánydíj havi összege minden hónap első napján, vagy szerződés szerinti hányada legkorábban 
a szerződésben rögzített megfelelő időszak első napján esedékes.

 (2) A  földgázellátásba gázév közben bekapcsolt új felhasználó – a  lakossági fogyasztók és az  átalánydíjat fizető 
felhasználók kivételével – a  gázév hátralévő időszaka alatt a  teljes éves alapdíjat megfizeti. Az  alapdíjat fizető 
lakossági fogyasztónak és az  átalánydíjat fizető felhasználónak az  alapdíj vagy átalánydíj időarányos részét kell 
megfizetnie a gázévből hátralévő időszakban havonta vagy a szerződésben rögzített időszakonként. A megkezdett 
hónap vagy időszak egész hónapnak vagy időszaknak számít. Ez a rendelkezés vonatkozik az egyetemes szolgáltatói 
körbe visszatérő felhasználóra is.

 (3) A  tárgyhóra eső alapdíjat és átalánydíjat hóközi felhasználó-változás esetén a  korábbi felhasználó, hó elsejével 
történő felhasználó-változás esetén az új felhasználó köteles megfizetni.

 (4) A földgázellátás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó felhasználó – kivéve a lakossági fogyasztókat – 
az alapdíjat a gázév végéig köteles megfizetni.

 (5) A földgázellátás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó alapdíjat fizető lakossági fogyasztó az alapdíj 
havi összegét utoljára a szerződés megszűnésének hónapjára vonatkozóan köteles megfizetni.

 (6) A  földgázellátás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó átalánydíjat fizető felhasználó az  átalánydíj 
havi összegét utoljára a szerződés megszűnésének hónapjára vonatkozóan köteles megfizetni.

7. §  Ha az egyetemes szolgáltató egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt nem szolgáltat földgázt, 
az alapdíjat a kieső 24 órás időszakok arányában nem fizettetheti meg. Ez a  rendelkezés nem vonatkozik az előre 
bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.
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8. § (1) A  felhasználó részére szolgáltatott földgáz elszámolására a  (2)–(4)  bekezdés és a  9.  § szerinti árszabást kell 
alkalmazni.

 (2) A felhasználó – a 9. § kivételével – a fogyasztott földgázért az 4. § (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos 
díjat, a szolgáltatás rendelkezésre állásáért felhasználási helyenként alapdíjat köteles fizetni.

 (3) Ha a felhasználó fogyasztását mérő gázmérők névleges (össz)teljesítménye eléri vagy meghaladja a 20 m3/h értéket, 
a felhasználó az alapdíjat a gázmérők névleges (össz)teljesítménye alapján köteles fizetni.

 (4) Ha a  felhasználó kérésére a szolgáltatást időlegesen szünetelteti az egyetemes szolgáltató, a szüneteltetés idejére 
az alapdíjat nem kell megfizetni. Ebben az esetben a gázmérőt le kell szerelni, és a  felhasználó köteles megfizetni 
a gázmérő le- és felszerelésének az egyetemes szolgáltató által az elosztó felé megfizetett díját.

9. § (1) Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként, felhasználási helyenként nem 
megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként, felhasználási helyenként
a) az 1. melléklet 2.1–2.4. pontok C) jelű sorában szereplő gázdíjnak, és
b) a 2. mellékletben meghatározott – a lakás típusa és a beépített gázfogyasztó készülékek alapján számításba 

veendő – fogyasztásnak
a szorzataként meghatározott átalánydíjat kell fizetni.

 (2) Azokban a  lakóépületekben, amelyekben a  szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, de mérő 
felszerelésére lakóépületenként vagy lépcsőházanként van mód, és azt a  társasház vagy lakásszövetkezet 
képviselője – a társasházakról szóló, illetve a lakásszövetkezetekről szóló törvényben foglaltak figyelembevételével – 
igényli, ott a  szolgáltatott földgáz mérését lehetővé kell tenni. Ebben az  esetben felhasználónak a  társasház vagy 
a lakásszövetkezet minősül, és a fogyasztás elszámolása mérési helyenként történik.

10. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében az I. és II. árkategória vonatkozó 
díjszabásai alkalmazandók.

 (2) A  3.  § (1)  bekezdés c)–f )  pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében a  II. árkategória vonatkozó 
díjszabása alkalmazandó.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti felhasználók által az  I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető 
földgázmennyiség – a  13.  § (4)  bekezdése szerinti eltéréssel – felhasználási helyenként és naptári évenként  
41040 MJ.

 (4) Új felhasználási hely évközi bekapcsolásakor, a  szerződő fél személyében történő évközi változás, továbbá 
kereskedőváltás vagy földgáz egyetemes szolgáltatói szerződés évközi megszűnése esetén az  I. árkategória 
szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség a  földgázkereskedő üzletszabályzatában – az  üzletszabályzat 
rendelkezése hiányában a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Vhr.) 13. számú mellékletében – meghatározott fogyasztási 
jelleggörbe (a továbbiakban: fogyasztási jelleggörbe) szerinti aránnyal vehető figyelembe.

 (5) A (3) bekezdés és a 13. § (4) bekezdése szerinti mennyiséget szolgáltatás szüneteltetése vagy szerződésszegés miatti 
kikapcsolás időtartamával arányosan csökkenteni kell.

11. § (1) Az  egyetemes szolgáltató az  elszámolási időszakon belül azonos mennyiségről kiállított részszámlák esetében 
a napok vagy a számlázási hónapok számának arányában (az üzletszabályzatnak megfelelően), egyéb számlákban 
a fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával érvényesíti az I., illetve II. árkategória szerinti díjszabásokat.

 (2) A  3.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti felhasználók számára, az  adott felhasználási helyre, és az  adott naptári 
évre I. árkategória szerint elszámolt mennyiség csak akkor lehet kevesebb – a  10.  § (3)  bekezdése, illetve a  13.  § 
(4)  bekezdése szerint – az  I. árkategóriában maximálisan vételezhető éves mennyiségnél, ha a  felhasználó adott 
felhasználási helyre és adott naptári évre elszámolt teljes fogyasztása is kevesebb annál. A  10.  § (4)  bekezdése 
szerinti esetekben a töredék naptári évre elszámolt mennyiség esetében a jelleggörbe szerint arra az időszakra jutó 
maximálisan vételezhető mennyiség az irányadó.

 (3) Az  egyetemes szolgáltató a  naptári év záró napját és a  következő naptári év kezdőnapját magában foglaló 
fogyasztási időszakra vonatkozó számlában a két naptári év között a fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával osztja 
meg a számlázott mennyiséget.

 (4) Az  egyetemes szolgáltató a  30 napot nem meghaladó időszakra vonatkozó számla kiállítása során az   
(1)–(3) bekezdés mellett lineáris megosztást is alkalmazhat.
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12. § (1) A  felhasználó elszámolási időszakonként egyszer jogosult az  egyetemes szolgáltató felé korábban megadott  
– a részszámlák kiállításának alapjául szolgáló – éves várható fogyasztási mennyiséget módosítani.

 (2) Az  egyetemes szolgáltató (1)  bekezdés szerinti módosítás esetén jogosult a  földgázelosztótól legkorábban 
a módosítást követő harmadik hónaptól a gázmérő berendezés rendkívüli leolvasását (a  továbbiakban: rendkívüli 
leolvasás) igényelni. Ha a  rendkívüli leolvasás eredményeként nyilvánvalóvá válik, hogy a  felhasználó által 
módosított éves várható fogyasztási mennyiség legalább 20%-kal alacsonyabb a  rendkívüli leolvasás adatai 
alapján várható éves fogyasztásnál, a  rendkívüli leolvasás időpontját követő első számla kiállításától kezdődően 
a várható éves fogyasztási mennyiséget a rendkívüli leolvasás adatainak megfelelően módosítani kell. Az egyetemes 
szolgáltató ebben az  esetben jogosult a  rendkívüli leolvasás költségeit a  felhasználónak kiszámlázni, amelyet 
a felhasználó köteles az egyetemes szolgáltatónak megfizetni.

4. A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó rendelkezések

13. § (1) A jogosult
a) önálló felhasználási hely esetében a (4) bekezdés,
b) fogyasztói közösség esetében a 3. melléklet
szerint részesülhet nagycsaládos kedvezményben.

 (2) A jogosult a nagycsaládos kedvezményt csak egy felhasználási helyen veheti igénybe. Fogyasztói közösség esetében 
egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt.

 (3) Ha a  jogosultnak a  vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos 
kedvezményt állapítottak meg, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további 
kedvezményre nem jogosult.

 (4) A  nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a  10.  § (3)  bekezdése alapján  
az  I. árkategória, lakossági felhasználókra érvényes díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség 
három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61  560 MJ, valamint a  negyedik 
gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ.

 (5) A kedvezmény – a kérelem naptári év közben történő benyújtása esetén – a kérelem benyújtásának évében,
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a naptári évből hátralévő időtartam fogyasztási jelleggörbe szerinti 

fogyasztásával,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a naptári évből hátralévő időtartammal
arányos mértékben jár.

14. § (1) A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság tekintetében, az igénylő kérelmére első fokon
a) Budapest és Pest megye kivételével a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,
b) Budapest esetében Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala,
c) Pest megye esetében a Váci Járási Hivatal
(a továbbiakban együtt: járási hivatal) jár el. A  nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot a  járási hivatal 
egyszerűsített határozattal állapítja meg. A  nagycsaládos kedvezménnyel összefüggő ügyekben fellebbezés 
elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként – országos illetékességgel – Budapest Főváros 
Kormányhivatala jár el. A jogosultakról a nyilvántartást az ONYFK vezeti.

 (2) Ha a  nagycsaládos kedvezményre vonatkozó kérelem szerint a  családi pótlékot a  családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti családtámogatási kifizetőhely folyósítja, 
a családi pótlékra való jogosultság igazolása érdekében a járási hivatal megkeresi az ONYFK-t és az igazolás alapján 
– a további jogosultsági feltételek fennállása esetén – az (1) bekezdés szerinti határozatot hoz.

 (3) Nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításával kapcsolatos ügyekben informatikai eszközzel 
végzett automatizált egyedi döntés is hozható.

 (4) A  felhasználási hely megállapítása szempontjából a  személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai, a  nagycsaládos 
kedvezményre való jogosultság megállapítása szempontjából az ONYFK-nál és a járási hivatalnál a családi pótlékra 
való jogosultságra vonatkozó nyilvántartás adatai az irányadók.

 (5) A  kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a  4.  melléklet szerinti igénylőlapon kell 
benyújtani. Az  igénylőlapot az  ONYFK és a  kormányhivatal és az  egyetemes szolgáltató honlapján elektronikusan 
hozzáférhetővé teszi.

 (6) Az ONYFK az igénylőlaphoz útmutatót tesz közzé.
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 (7) A kérelemhez mellékelni kell
a) az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát,
b) amennyiben az  a)  pont szerinti szerződés alapján már történt számla kibocsátás, a  kérelem benyújtását 

megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát.
 (8) A  kérelem benyújtásával az  igénylő hozzájárul a  kérelemben megadott személyes adatainak a  kezeléséhez, és 

az  egyetemes szolgáltató, valamint fogyasztói közösség esetén a  fogyasztói közösség képviselője részére történő 
átadásához.

 (9) A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a naptári év folyamán bármikor 
benyújtható.

 (10) A nagycsaládos kedvezmény a családi pótlékra való jogosultságot megállapító jogerős határozat szerinti időponttól, 
a kedvezményre való jogosultság fennállásának idejéig határozatlan időre jár. Ha a kérelem benyújtásakor a családi 
pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje áll fenn, a  nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen 
legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

15. § (1) A nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell
a) a jogosultság elbírálásakor figyelembe vett gyermekek számáról,
b) a gyermekekre tekintettel adható kedvezmény felső határáról

ba) a 13. § (4) bekezdése esetén MJ-ban,
bb) fogyasztói közösség esetében forintban

kifejezve.
 (2) Automatizált egyedi döntésen a  kiadmányozásra jogosult aláírása és a  hatóság bélyegzőlenyomata informatikai 

eszközzel rögzíthető.

16. § (1) Az 5. melléklet szerinti adatok közlésével az ONYFK az egyetemes szolgáltatót, a járási hivatal a fogyasztói közösség 
képviselőjét postai vagy elektronikus úton értesíti a  kedvezményre való jogosultság megállapításáról vagy annak 
megszűnéséről.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti értesítés hiányos, vagy hibás adatot tartalmaz, az  egyetemes szolgáltató felhívására 
a  járási hivatal soron kívül gondoskodik az  adatok helyesbítéséről, illetve pótlásáról. A  kedvezmény csak a  járási 
hivatal által teljeskörűen és helyes adattartalommal átadott értesítés alapján érvényesíthető.

 (3) A jogosult a felhasználási helyében történő változás esetében az adatváltozást a járási hivatalnak bejelenti. A járási 
hivatal a bejelentés alapján a 15. § szerint az új felhasználási hely tekintetében határozatot hoz és az (1) bekezdés 
szerint értesíti az  új egyetemes szolgáltatót. Az  új egyetemes szolgáltató által biztosítandó kedvezmény mértéke 
tekintetében a 10. § (4) bekezdése irányadó.

 (4) A  jogosult a  kérelemben foglalt adatok változását – ideértve a  jogosultság feltételeinek megszűnését is – köteles 
a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a járási hivatalnak bejelenteni.

17. § (1) A  járási hivatal a  jogosultság feltételeinek a  fennállására vonatkozóan ellenőrzést végezhet az  igénylőnél, illetve 
a jogosultnál.

 (2) Az  igénylő, illetve a  jogosult az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzés során köteles a  járási hivatallal együttműködni. 
Ha e  kötelezettségének az  igénylő, illetve a  jogosult neki felróható okból nem tesz eleget, a  járási hivatal 
a kedvezményre való jogosultságot nem állapítja meg, illetve megszüntetheti azt.

 (3) A  járási hivatal minden év december 31-ig a nyilvántartásában november 15-én szereplő adatok alapján ellenőrzi 
a 14. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásában szereplő jogosultak jogosultságának fennállását. Ennek keretében 
a járási hivatal – szükség esetén – megkeresi az ONYFK-t.

 (4) Ha a jogosultság feltételei nem állnak fenn, a  járási hivatal a kedvezményre vonatkozó jogosultságot megszünteti, 
amelyről az  egyetemes szolgáltatót és fogyasztói közösség képviselőjét is a  határozat jogerőre emelkedését 
követően értesíti.

 (5) A  kedvezményt jogosulatlanul igénybevevő a  15.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja esetében a  kedvezményes 
mennyiség ellenértékének és a  fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének általános 
forgalmi adóval és kamattal növelt különbözetét, vagy a  15.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti esetben 
a  kedvezmény általános forgalmi adóval és kamattal növelt összegét 30 napon belül köteles az  egyetemes 
szolgáltatónak megfizetni.
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 (6) Ha a  kedvezmény jogosulatlan igénybevételére az  igénybevevőnek felróható okból került sor, a  jogosulatlan 
igénybevevő az (5) bekezdés szerinti különbözet vagy a kedvezmény összegét a határozathozatal napján érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles az egyetemes szolgáltatónak 30 napon belül megfizetni.

18. § (1) Az egyetemes szolgáltató a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a kiállított számlában 
(részszámlában) havonta azonos összegben érvényesíti.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerint számított összeg az  adott havi számla összegét meghaladja, az  egyetemes szolgáltató 
a fennmaradó kedvezményt a következő számlákban érvényesíti.

 (3) A kiállított számlán (részszámlán) a számlában érvényesített határozatok számát tájékoztató jelleggel szerepeltetni 
kell.

 (4) Ha a  felhasználási helyen több fogyasztásmérő berendezés van, az  egyetemes szolgáltató a  fogyasztott 
összmennyiség alapján biztosítja a kedvezményt.

19. § (1) A  fogyasztói közösség képviselője az  5.  melléklet szerinti értesítés birtokában, az  egyetemes szolgáltató által 
kiállított számla alapján érvényesíti a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a  fogyasztói 
közösségben vételező jogosult felé.

 (2) A fogyasztói közösség képviselője a járási hivatal felhívására 15 napon belül köteles közölni az általa az elszámolások 
során kimutatott és érvényesített nagycsaládos kedvezmények összegét és időpontját.

 (3) Ha a  fogyasztói közösség képviselője a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a  jogosult 
vonatkozásában nem, vagy csak részben érvényesítette, a  járási hivatal kötelezi a  kedvezmény érvényesítésére. 
A határozat egy példányát a jogosult részére is kézbesíteni kell.

20. § (1) Az egyetemes szolgáltató – ha az elszámolási időszak nem esik egybe a naptári évvel – a naptári év zárónapját és 
a  következő naptári év kezdőnapját magában foglaló időszakokra vonatkozó számlában (részszámlában) a  13.  § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a naptári évekre megosztva érvényesíti.

 (2) Szolgáltatás szüneteltetése és szerződésszegés miatti kikapcsolás esetén a  nagycsaládos kedvezmény nem 
érvényesíthető az érintett időszakra.

5. Vegyes rendelkezések

21. § (1) Az  egyetemes szolgáltató a  gázellátásba bekapcsolt településeken a  mérési időszakra meghatározott átlagos 
fűtőértéket köteles rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni.

 (2) Ha az  egyetemes szolgáltató a  fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a  számlán a  mért 
és a  korrigált értéket is feltüntetni, köteles továbbá a  szolgáltatási területére hiteles mérőeszközzel mért légköri 
(barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni.

 (3) Az  egyetemes szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy a  földgázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, 
valamint a  fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek az  (1)–(2)  bekezdés szerinti méréseket és számításokat 
ellenőrizhessék vagy ellenőriztethessék.

 (4) Az  egyetemes szolgáltató köteles az  alapdíjat fizető felhasználók számláján a  fogyasztói panaszokkal foglalkozó 
irodák telefonszámait, ügyfélfogadási rendjét feltüntetni.

 (5) Ha a  felhasználó a  szolgáltatott földgáz ellenértékét előre fizeti meg, akkor átlagos fűtőértéknek a  felhasználási 
helyre vonatkozóan a vásárlás napját megelőző hat naptári hónap tényleges fűtőértékének kéttized MJ/ m3 értékre 
kerekített számtani átlagát kell tekinteni, és a gázdíjat
a) az így számított átlagos fűtőértéknek,
b) a vásárolt földgáz köbméterben mért mennyiségének, és
c) a vásárlás időpontjában az egységnyi hőmennyiségre vonatkozó díjnak
a szorzataként kell meghatározni. Az  alapdíj fizetése a  következő vásárlás alkalmával utólag történik, az  előző 
vásárlás óta eltelt időszakban érvényes alapdíjak összegzésével. A megkezdett hónap egész hónapnak számít.

 (6) Az  egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak változása esetén az  egyetemes szolgáltató köteles az  új díjak 
hatálybalépését követő időszakra előzetesen kibocsátott számlákat a díjak hatálybalépését követő 30 napon belül 
helyesbíteni az új díjak alkalmazásával.
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22. §  Az  elosztó (vagy megbízottja) a  szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult minden árváltozást 
követően egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

23. §  Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak és mennyiségek alsó hőértéken kerülnek megállapításra.

6. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A  fővárosi és megyei kormányhivatalok által 2016. december 31-ig kiadott határozatban foglalt kedvezmény 

a  jogosultság fennállásának időtartamára megilleti a  jogosultat. A  2016. december 31-én folyamatban lévő 
ügyekben a járási hivatalok járnak el.

 (3) Hatályát veszti a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló  
28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

 1.  Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak
1.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési 
területén alkalmazandó díjak:

  A  B  C

 1.  Érintett vásárlói kör  Alapdíj (éves) Ft  Gázdíjak Ft/MJ

 2.  <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, 
kivéve fogyasztói közösségek

 9 192  2,264

 3.  <20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

 12 312  2,968

1.2. Az  Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 
alkalmazandó díjak:

  A  B  C

 1.  Érintett vásárlói kör  Alapdíj (éves) Ft  Gázdíjak Ft/MJ

 2.  <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, 
kivéve fogyasztói közösségek

 9 192  2,295

 3.  <20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

 12 312  3,009

1.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

  A  B  C

 1.  Érintett vásárlói kör  Alapdíj (éves) Ft  Gázdíjak Ft/MJ

 2.  <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, 
kivéve fogyasztói közösségek

 9 192  2,256

 3.  <20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

 12 312  2,957
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1.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

  A  B  C

 1.  Érintett vásárlói kör  Alapdíj (éves) Ft  Gázdíjak Ft/MJ

 2.  <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, 
kivéve fogyasztói közösségek

 9 192  2,364

 3.  <20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

 12 312  3,101

 2.  Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak
2.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési 
területén alkalmazandó díjak:

  A  B  C  D  E

 1.  Ár-  Érintett vásárlói kör  Alapdíjak (éves)  Gázdíjak

 2. szabás   Ft  Ft/ m3/h  Ft/MJ

 3.  A1)  <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági 
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

 9 192   2,599

 4.  A2)  <20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

 12 312   3,415

 5.  A3)  <20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói 
közösségek

 9 192   2,381

 6.  B1)  ≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági 
felhasználók

  14 633  1,943

 7.  B2)  20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

  19 564  2,539

 8.  C)  Gázmérővel nem rendelkezők    2,474

2.2. Az  Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 
alkalmazandó díjak:

  A  B  C  D  E

 1.  Ár-  Érintett vásárlói kör  Alapdíjak (éves)  Gázdíjak

 2. szabás   Ft  Ft/ m3/h  Ft/MJ

 3.  A1)  <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági 
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

 9 192   2,570

 4.  A2)  <20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

 12 312   3,376

 5.  A3)  <20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói 
közösségek

 9 192   2,414

 6.  B1)  ≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági 
felhasználók

  14 633  1,947

 7.  B2)  20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

  19 564  2,544

 8.  C)  Gázmérővel nem rendelkezők    2,510
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2.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

  A  B  C  D  E

 1.  Ár-  Érintett vásárlói kör  Alapdíjak (éves)  Gázdíjak

 2. szabás   Ft  Ft/ m3/h  Ft/MJ

 3.  A1)  <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági 
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

 9 192   2,616

 4.  A2)  <20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

 12 312   3,438

 5.  A3)  <20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói 
közösségek

 9 192   2,373

 6.  B1)  ≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági 
felhasználók

  14 633  2,035

 7.  B2)  20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

  19 564  2,661

 8.  C)  Gázmérővel nem rendelkezők    2,465

2.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

  A  B  C  D  E

 1.  Ár-  Érintett vásárlói kör  Alapdíjak (éves)  Gázdíjak

 2. szabás   Ft  Ft/ m3/h  Ft/MJ

 3.  A1)  <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági 
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

 9 192   2,712

 4.  A2)  <20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

 12 312   3,567

 5.  A3)  <20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói 
közösségek

 9 192   2,486

 6.  B1)  ≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági 
felhasználók

  14 633  2,029

 7.  B2)  20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

  19 564  2,654

 8.  C)  Gázmérővel nem rendelkezők    2,551
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2. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Gázmérővel nem rendelkező lakások, felhasználási helyek számításba veendő földgázfogyasztása
(MJ/hó)

  A  B  C  D  E  F  G

1. Lakás típusa
2 lángú 

gáztűzhely

3-4 lángú 

gáztűzhely

4 lángú 

gáztűzhely 

elektromos 

sütővel

5 vagy annál 

több lángú 

gáztűzhely

Garzon 

gáztűzhely

Gáz 

hűtőszekrény

 2.  1 szobás  210  300  240  315  250  454

 3.  1,5 szobás  300  370  310  390  310  454

 4.  2 szobás  350  450  390  475  390  454

 5.  2,5 szobás  410  520  460  545  450  454

 6.  3 szobás  470  600  540  630  520  454

 7.  3,5 szobás  530  690  630  725  600  454

 8.  4 szobás  610  750  690  790  660  454

Az étkező az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül.

3. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az egyes elosztói működési területenként alkalmazandó nagycsaládos kedvezmény mértéke 
gyermekenként és jogosultsági időszakonként fogyasztói közösségek esetében

 1.  20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek esetében
Elosztói működési terület  Három vagy több gyermeket 

nevelő családok esetében  

1–3. gyermekre tekintettel járó 

kedvezmény

 Háromnál több gyermeket 

nevelő családok esetében 4. és 

további gyermekekre tekintettel 

járó kedvezmény

  Ft/év/gyermek  Ft/év/gyermek

 Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli 
Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 
a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:

 1049  1573

 Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság: 

 1058  1587

 A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű 
Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt 
Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:

 1054  1581

 A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű 
Társaság és Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság:

 1085  1627
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 2.  20 m3/h és annál nagyobb névleges (össz)teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek esetében
 Elosztói működési terület  Három vagy több gyermeket 

nevelő családok esetében  

1–3. gyermekre tekintettel járó 

kedvezmény

 Háromnál több gyermeket 

nevelő családok esetében 4. és 

további gyermekekre tekintettel 

járó kedvezmény

  Ft/év/gyermek  Ft/év/gyermek

 Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli 
Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 
a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:

 1171  1757

 Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság:

 886  1329

 A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű 
Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt 
Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:

 871  1306

 A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű 
Társaság és Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság:

 830  1245

4. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához

Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

 1.  Az igénylő személyi adatai:
Családi és utóneve: ................................................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................................................................................................
Lakcíme: ............. irányítószám ..................................... település .............. utca/út/tér .... házszám ... lépcsőház ... emelet, ajtó
Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ):.....................................................................................................................................................
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni): ...........................................................................................................................

 2.  Az igénylővel együtt élő személyek adatai:
A táblázatban fel kell tüntetni minden olyan személyt, akinek az  igénylővel közös a  lakcíme, ideértve azon 
gyermekeket, akik után az igénylő családi pótlékban részesül, illetve akik a családi pótlék összegének megállapítása 
szempontjából figyelembevételre kerülnek.

 Név  Születési idő  TAJ szám

 oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo

 oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo

 oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo

 oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo

 oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo

 oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo

 oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo
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 3.  A kérelemhez mellékelni kell:
a) új felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát, vagy
b) amennyiben az  egyetemes szolgáltatási szerződés alapján már történt számlakibocsátás, a  kérelem 

benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát.

 4.  Fogyasztói közösség képviselőjére vonatkozó adatok
Név, megnevezés:
Cím, székhely:

 5.  Nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben foglaltak valódiságát a járási hivatal ellenőrizheti.

Tudomásul veszem, hogy a  jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt kamattal növelten az  érintett földgáz 
egyetemes szolgáltató részére vagyok köteles egy összegben visszafizetni.

A kormányhivatalnak és az  ONYFK-nak a  jogosultság elbírálásához, valamint a  kedvezmény érvényesítéséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges adatkezeléséhez, továbbá az egyetemes szolgáltató, valamint fogyasztási közösség esetén 
a fogyasztói közösség képviselője részére történő adattovábbításhoz hozzájárulok.

Kijelentem, hogy sem én, sem a háztartásomban élő személy más felhasználási helyen nagycsaládos kedvezményt 
nem vesz(ek) igénybe.

Kijelentem és tudomásul veszem, hogy köteles vagyok bejelenteni a  jogosultságom fennállásának feltételeiben 
történt bármilyen változást – annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül – a járási hivatal részére.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap

  ....................................................... 
  (az igénylő aláírása)

5. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A kedvezményre jogosultakról szóló értesítés adatai

 1.  A kedvezményre való jogosultságot megállapító szerv megnevezése:
 2.  A kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat száma:
 3.  A jogosult

3.1. neve: ...................................................................................................................................................................................................................
3.2. lakcíme (fogyasztási hely): ..........................................................................................................................................................................

 4.  A jogosultság kezdő időpontja: .......................................................................................................................................................................
 5.  A jogosultság végső időpontja: .......................................................................................................................................................................
 6.  Adat jellege (új/módosító/törlő/jogosulatlan): ...........................................................................................................................................
 7.  Szolgáltató kódja: ..................................................................................................................................................................................................
 8.  Területi földgázelosztó: ........................................................................................................................................................................................
 9.  Település neve: .......................................................................................................................................................................................................
 10.  A szolgáltatónál szereplő azonosító szám (ügyfél azonosító, fogyasztási hely azonosító, szerződésszám, hivatkozási 

szám, mérő gyári száma): ....................................................................................................................................................................................
 11.  Jogosultság szempontjából figyelembe vett gyerekek száma: ...........................................................................................................
 12.  Gyerekek után járó kedvezmény felső határa: ............................................................................................................................................

12.1. A 15. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja esetén (MJ): .................................................................................................................
12.2. A 15. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja esetén (Ft): ..................................................................................................................

 13.  Dátum
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A nemzeti fejlesztési miniszter 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E  rendelet hatálya a  földgáz egyetemes szolgáltató (a  továbbiakban: egyetemes szolgáltató) által a  földgáz 
egyetemes szolgáltatás keretében az arra jogosult felhasználók részére kínált földgáz egyetemes szolgáltatás árához 
kapcsolódó árszabályok képzésére, az egyetemes szolgáltatás árának meghatározásakor alkalmazandó árképletre és 
annak alkalmazási feltételeire terjed ki.

 (2) E  rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a  földgáz egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező 
engedélyes által a földgáz-kereskedelemre vonatkozó engedély alapján értékesített földgázra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) egyetemes szolgáltatói árrés: a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a  továbbiakban: GET) 32.  §-a 

szerinti egyetemes szolgáltatóra 2016-ban elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított árelem,
b) éves elszámolási elem: a  szállítás és tárolás indokolt költségének terv- és tényértéke közötti különbségéből 

adódó többlet vagy veszteség elszámolására szolgáló árelem,
c) induló érték: az árrés 2017. január 1-jétől alkalmazott értéke,
d) mobilgáz-finanszírozási költség: azon árelem, amely a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: GET Vhr.) 
30.  § (2)  bekezdésében előírt kötelezettség alapján hazai földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlet 
finanszírozására nyújt fedezetet,

e) nagykereskedői árrés: a  volt közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedőre (a  továbbiakban: 
nagykereskedő) 2016-ban elvégzett költség-felülvizsgálata alapján megállapított árelem, amely 
az  egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók ellátása érdekében végzett nagykereskedelmi 
tevékenység költségére nyújt fedezetet.

 (2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a GET, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok 
rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. Az egyetemes szolgáltatás árának képzésére, valamint az időszakonkénti változására vonatkozó 
szabályok

3. § (1) A GET 107. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével megállapított egyetemes szolgáltatás 
ára a következő árelemekből áll:
a) a földgáz ára,
b) a nagykereskedői árrés,
c) a rendszerhasználati díjak közül a szállítás és a tárolás díja,
d) a mobilgáz-finanszírozási költség,
e) a rendszerhasználati díjak közül az elosztás díja,
f ) egyetemes szolgáltatói árrés,
g) éves elszámolási elem.

 (2) Az egyetemes szolgáltatási árat elosztói területenként és felhasználói kategóriánként az (1) bekezdés a)–g) pontjai 
szerinti árelemek összegeként kell kiszámítani.

 (3) Az (1) bekezdés c)–e) és g) pontjai szerinti árelemek fajlagos költségek.
 (4) Az  egyes árelemek meghatározásának modell leírását a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

(a továbbiakban: Hivatal) honlapján közzéteszi.
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4. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti földgázár meghatározása az 1. melléklet 1. pontja, valamint a GET 141/A. § és 
a GET 141/J. § szerinti földgázforrások esetében az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás 
és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről 
szóló miniszteri rendelet szerint történik.

 (2) Amennyiben az egyetemes szolgáltató nem a GET 141/A. vagy 141/J. §-a alapján szerzi be a földgázt (a továbbiakban: 
saját forrás), köteles a  3.  § (1)  bekezdés b)–g)  pontjai szerinti árelemekkel csökkentett egyetemes szolgáltatói 
ár és az  elismert fajlagos földgázár (fgFt) közti különbözet kumulált értékét – a  Hivatal tájékoztatása alapján – 
elkülönítetten nyilvántartani és kezelni, annak pozitív egyenlegének mértékéig. A különbözet pozitív egyenlegének 
kumulált értékéről a Hivatal a tárgy negyedévet követő második hónap végéig tájékoztatja az egyetemes szolgáltatót. 
A  különbözet kumulált, a  Hivatal tájékoztatásai szerinti értéke – pozitív egyenleg esetén – az  árszabályozás során 
elvonható.

 (3) A  3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti nagykereskedői árrés induló értékének megállapítására vonatkozó 
keretszabályokat a 2. melléklet tartalmazza.

 (4) A  nagykereskedői árrés árszabályozási cikluson belüli megállapítása az  1.  melléklet 2.  pontja szerint történik. 
A nagykereskedői árrés megállapítását megelőző naptári évre vonatkozó (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi 
adatokat kell alapul venni, ha az  egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók számára értékesített, 
napfok módszerrel korrigált mennyiség legalább 1,5%-kal változik, egyéb esetekben a nagykereskedői árrés előző 
időszaki megállapítása során figyelembe vett (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni.

 (5) A  3.  § (1)  bekezdés c) és e)  pontja szerinti árelemek a  Hivatal által megállapított rendszerhasználati díjak alapján 
kerülnek megállapításra.

 (6) A  3.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti mobilgáz-finanszírozási költség negyedévente kerül meghatározásra, 
az  aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. és 15. napja közötti időszak banki napjain 
jegyzett hat havi BUBOR bankközi kamatláb átlaga + 75 bázisponton számítva. A  Hivatal honlapján közzéteszi 
a  mobilgáz-finanszírozási költség meghatározásához használt módszertant, valamint negyedévente az  adott 
negyedévben alkalmazandó mobilgáz-finanszírozási költséget.

 (7) Az  egyetemes szolgáltatói árrés induló értékének megállapítására vonatkozó keretszabályokat e  rendelet 
2. melléklete tartalmazza.

 (8) Az  egyetemes szolgáltatói árrés árszabályozási cikluson belüli megállapítása az  1.  melléklet 3.  pontja szerint 
történik. Az  egyetemes szolgáltatói árrés megállapítását megelőző naptári évre vonatkozó (napfok módszerrel 
korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni, ha a  legalább 100 000 felhasználót ellátó egyetemes szolgáltatók 
által az  egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók számára értékesített, napfok módszerrel 
korrigált mennyiség legalább 1,5%-kal változik, egyéb esetekben az  egyetemes szolgáltatói árrés előző időszaki 
megállapítása során figyelembe vett (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni. 

 (9) Amennyiben az  egyetemes szolgáltató a  saját forrásaival kapcsolatban a  3.  § (1)  bekezdésének c)  pontja 
szerinti árelemre vonatkozóan a  tényadatok szerint az  indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz 
szert, vagy veszteséget szenved el, az  az árszabályozás során a  negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig 
figyelembevételre kerül.

5. §  A 4. § (2) és (9) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak a kevesebb mint 100 000 felhasználót ellátó egyetemes 
szolgáltatókra.

6. § (1) Az egyetemes szolgáltatói árrések értékét a 3. melléklet tartalmazza.
 (2) A nagykereskedői árrés értékét a 4. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszíti a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) 

KHEM rendelet.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

1. Az elismert fajlagos földgázár meghatározása negyedévre (Ft/kWh) (felső hőértéken): 
 

fgFt = a x fgFtA + b x fgFtT (Ft/kWh) 
 
ha fgFtS < fgFtH akkor fgFtA = (0,75 x fgFtS + 0,25 x fgFtH) (Ft/kWh) 
ha fgFtS > fgFtH akkor fgFtA = fgFtH (Ft/kWh) 
 
ahol 
 
fgFtH = erUSD x fgUSDA / 1000 * Kimp (Ft/kWh) 
fgFtS = erEUR x fgEURA / 1000 (Ft/kWh) 
fgUSDA = 12,983 x (0,5 x fo / 520,928+0,5 x go / 935,741) (USD/GJ) 
fgEURA = fgS + sp (EUR/MWh) 

 
2. 2017. október 1-jétől az egyetemes szolgáltatás árában elismerésre kerülő nagykereskedői árrés (n) gázévenként: 
 

n = ne * zf 
 
ahol zf megállapítása az 1. melléklet 4. pontja szerint történik. 
 
3. 2017. október 1-jétől az egyetemes szolgáltatás árában elismerésre kerülő egyetemes szolgáltatói árrés (e) 
gázévenként: 
 

e = ee * zf 
 
ahol zf megállapítása az 1. melléklet 4. pontja szerint történik. 
 
4. Az infláció figyelembevételére vonatkozó szabályok 
 
4.1. Inflációs kritérium 
A rendszeres éves árkorrekció során inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha a Magyar Nemzeti Bank  
(a továbbiakban: MNB) által a tárgyidőszakra vonatkozóan kiadott legfrissebb inflációs előrejelzés alapján számított 
inflációs index (a továbbiakban: CPI) meghaladja a 1,5%-ot. A korrekció mértéke az adott időszakra számított CPI 1,5%-ot 
meghaladó része (CPI–1,5%). Amennyiben a CPI ≤ 1,5%, akkor nem kerül sor az árrések inflációs korrekciójára, mivel az 
árrések inflációs korrekciója során legfeljebb (1,5%-nál nagyobb infláció esetén) 1,5 %-os hatékonyságjavulás kerül 
figyelembevételre. 
 
4.2. Az infláció figyelembevétele gázévenként történik a 3. § (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti árrések megállapítása 
során. 
 
4.3. Az inflációkövetési tényező meghatározása: 
 
4.3.1. Az inflációkövetési tényező mértéke, ha az 1,5%-os inflációs kritérium nem teljesül: 
 

zf = 1 
 
4.3.2. A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényező mértéke, ha az 1,5%-os inflációs kritérium teljesül: 
 

zf = z - 0,015 
 

z = 1+CPI/100 
 
5. Jelölések: 
 
a: együttható, nem a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére; 
a naptári év első és negyedik negyedévében: 1 – b 
második és harmadik negyedévében: 1,00 
 
b: együttható, a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére; 
a naptári év első és negyedik negyedévében: a téli felkészülésnek megfelelő együttható, 
a naptári év második és harmadik negyedévében: 0,00 
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CPI: MNB által a tárgyidőszakra vonatkozóan kiadott legfrissebb inflációs előrejelzés alapján számított inflációs index, 
százalék 
e: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő egyetemes szolgáltatói árrés a gázévben, Ft/MWh 
 
ee: az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) egyetemes szolgáltatói árrés a megelőző gázévben, 
Ft/MWh 
 
erEUR: Az adott negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszakban  
a hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga; 
 
erUSD: Az adott negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszakban  
a hivatalos MNB napi USDHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga 
 
fgS: Az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak napjain,  
a Hivatal honlapján megjelölt honlap szerint (égéshő figyelembevételével) EUR/MWh-ban közzétett napvégi, az aktuális 
negyedévre vonatkozó TTF Gas Base Load Futures adatok egyszerű számtani átlaga.  
 
fgFt: a negyedéves ármódosítás során a szolgáltató értékesítési átlagárában indokolt (figyelembe vett) fajlagos földgáz 
beszerzési költség, Ft/kWh 
 
fgFtA: a földgáz aktuális ára, Ft/kWh 
 
fgFtH: hosszú távú szerződések alapján beszerzett földgáz ára, Ft/kWh 
 
fgFtS: nem hosszú távú szerződések alapján lekötött, piaci földgázforrás ára, Ft/kWh 
 
fgFtT: tárolói készletérték az adott naptári év negyedik és a következő naptári év első negyedévére. A betároláskori fgFtH, 
valamint az fgFtH és az fgFtS 10%-90%-os arányú keverékének ára közül az alacsonyabb, Ft/kWh 
 
fo: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet 
megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t 
A havi átlagárat a Hivatal honlapján közzétett adatforrás napi low és high értékeiből külön-külön meghatározott  
(2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja. 
Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor 
− az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a 15. napjáig terjedő 

időszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és 
− az aktuális negyedévet megelőző hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelő (az aktuális negyedévet 

megelőző negyedév második hónapjának 1-jétől a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett) a Hivatal 
honlapján közzétett adatforrás Forward jegyzésárait kell alkalmazni. 

A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok 
számtani középértéke. 
 
go: a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet 
megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t 
A havi átlagárat a Hivatal honlapján közzétett adatforrás napi low és high értékeiből külön-külön meghatározott  
(2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja. Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, 
akkor 
− az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a 15. napjáig terjedő 

időszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és 
− az aktuális negyedévet megelőző hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelő (az aktuális negyedévet 

megelőző negyedév második hónapjának 1-jétől a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett) a Hivatal 
honlapján közzétett adatforrás Forward jegyzésárait kell alkalmazni. 

A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok 
számtani középértéke. 
 
Kimp: A Hivatal honlapján közzétett KENERGIA átszámítási tényező értéke az import betáplálási ponton. 
 
n: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő nagykereskedelmi árrés a gázévben, Ft/MWh 
 
ne: az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) nagykereskedelmi árrés a megelőző gázévben, Ft/MWh 
 
sp: eltérés (spread, EUR/MWh), értékét a Hivatal a honlapján közzéteszi a TTF Gas Base Load Futures piaci árának a Central 
European Gas Hub árakhoz való közelítése érdekében; 
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z: a következő gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított inflációkövetési tényező (hibakorrekciós 
tényező nélkül) 
 
zf: a tárgyidőszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban figyelembe veendő inflációkövetési tényező. 
  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 220. szám 86291

Az egyetemes szolgáltatói és nagykereskedői árrések induló értékének megállapítására vonatkozó keretszabályok 
 
1. Az árrések megállapításánál figyelembe kell venni: 
a) a nagykereskedő és a GET szerinti egyetemes szolgáltatók (a továbbiakban együtt: engedélyesek) 2015. évi auditált 

mérlegeit és eredménykimutatásait, valamint az azok elkészítésénél alapul vett adatokat, számításokat, statisztikákat, 
b) az a) pont szerinti engedélyesek és kapcsolt vállalkozásai közti szerződéseket, az ebben foglalt szolgáltatásokról 

rendelkezésre álló piaci információkat, 
c) az a) pont szerinti engedélyeseknél, illetve jogutódjaiknál 2015-ben bekövetkezett és 2016-ban és 2017-ben várható 

lényegesebb változásokat [infláció, árfolyam, jogszabályváltozások, egyedileg értékelendő eszköz- és 
költségváltozások, mennyiségi-, ár- és naturália-változások (fogyasztói létszám, gázmérők névleges 
összteljesítménye)], figyelembe véve a GET 3. § 48. pontja szerinti legkisebb költség elvét, az egymáshoz viszonyított 
működési hatékonyságot és a működési hatékonyság elvárt javulását, 

d) a Hivatal által 2016-ban – az a)-c) pontok figyelembevételével – végzett eszköz- és költség-felülvizsgálatok 
eredményeit. 

 
2. A Hivatal az egyes költségelemeket – az egyetemes szolgáltatói engedélyeseknél – a következő módon veszi 
figyelembe: 
 
a) Tőkeköltség az egyetemes szolgáltatói árrésben: 
 
A tőkeköltségelem kiszámításának módja: 
 

TKk = Á x H 
 
ahol: 
 
TKk: a legalább 100 000 felhasználót ellátó egyetemes szolgáltatók adott tevékenységére kalkulált tőkeköltségelem, 
 
Á: a legalább 100 000 felhasználót ellátó egyetemes szolgáltatók földgázbeszerzésének 3. § (1) bekezdés szerinti áron 
elismert értéke, figyelembe véve a hazai termelésből, valamint a GET 141/A. § és 141/J. § szerinti földgáz árát is. 
 
H: a tőkeköltség hozamtényezője: 1%. 
 
b) Külön metodika alapján számított költségek az egyetemes szolgáltatói árrésben: 
 
ba) a szolgáltatás finanszírozás, 
 
bb) a kintlévőség finanszírozás. 
 
c) Tőkeköltség a nagykereskedői árrésben: 
 
A tőkeköltségelem kiszámításának módja: 
 

TKknk = Ánk x Hnk 
 
ahol: 
 
TKknk: a nagykereskedői árrésben elismert tőkeköltségelem, 
 
Ánk: a volt közüzemi nagykereskedő földgázbeszerzésének értéke a rendszerhasználati költségelemek nélkül, az éves 
mennyiség azon részének finanszírozására, melynek finanszírozása nem kerül megtérítésre az árszabályozás során. 
 
Hnk: a tőkeköltség hozamtényezője: 0,5%. 
 
3. Az árképzésnél figyelembe veendő költségek számításához és árakká történő alakításához a Hivatal által alkalmazott 
napfok módszerrel korrigált, az egyetemes szolgáltatók által megadott 2015. évi értékesítést bemutató tény mennyiségi 
adatok kerülnek felhasználásra. 
 
A korrigált mennyiségi adatok megállapítása során a fogyasztást befolyásoló más tényezők – mint pl. világgazdasági 
reálfolyamatok, illetve a fogyasztói szokások változásának – hatását a Hivatal indokolt esetben figyelembe veszi. 
  

2. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez
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Egyetemes szolgáltatói árrések mértéke 
 

 A B C 
1.  gázmérő névleges teljesítménye <20 m3/h ≥20 m3/h 
2. egyetemes szolgáltatói árrés (Ft/MWh) 

(felső hőértéken) 
557,84 150,16 

 
  

3. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatás árában elismert nagykereskedői árrés mértéke 
 

 A B 
1. nagykereskedői árrés (Ft/MWh) (felső 

hőértéken) 
89,09 

 

4. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A nemzeti fejlesztési miniszter 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

1. §  Az egyetemes szolgáltató külön díjat kérhet a felhasználótól a felhasználó által igényelt alábbi szolgáltatásokért:
a) számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízás pótlása esetén azonos 

számlához tartozó készpénzátutalási-megbízásonként az  adott naptári éven belüli második alkalmat 
követően,

b) üzletszabályzat vagy részei másolatának kiadása esetén az adott naptári éven belüli első alkalmat követően,
c) előre fizetős fogyasztásmérő felszerelésének vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezés előre 

fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjének, valamint előre fizetős fogyasztásmérő berendezés 
nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjének a  felhasználó megbízása alapján 
a  földgázelosztónál történő kezdeményezése, kivéve ha arra a  felhasználó személyében történő változással 
összefüggésben kerül sor, vagy szociálisan rászorulónak minősülő fogyasztó esetén kétévente egy 
alkalommal,

d) formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, egyéb szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, 
valamint igazolások másolatának kiadása az adott naptári évben az első alkalmat követően,

e) a felhasználó elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerződéseinek a  földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 28/A. § (4) bekezdése szerinti megbízottként történő, összevont 
kezelése a felhasználó első változtatási igényét követően.

2. §  Az egyetemes szolgáltató a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet
a) az általa könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért és
b) az általa tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért.
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3. § (1) Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a felhasználó nem követett el szerződésszegést, akkor az érintett engedélyes 
köteles a 2. § szerinti esetekben felszámított külön díjat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal 
együtt 8 napon belül a felhasználónak visszatéríteni.

 (2) Az egyetemes szolgáltató a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a felhasználó 
számlafizetési módja szerint – köteles teljesíteni az  (1)  bekezdés szerinti visszatérítést a  felhasználó vagy a  fizető 
számára.

4. §  Nem kérhető a  2.  § szerinti külön díj abban az  esetben, ha az  egyetemes szolgáltató a  szerződésszegés miatt 
kötbérigényt érvényesít. Jogosult az  egyetemes szolgáltató a  2.  § szerinti külön díjra abban az  esetben, ha ezen 
igazolt költsége a kötbérigényt meghaladta.

2. A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai

5. § (1) Az  1.  § a) és b)  pontja szerinti szolgáltatásokért kérhető legmagasabb külön díjak meghatározását az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (2) A 2. § szerinti szolgáltatásokért kérhető legmagasabb külön díjak meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.
 (3) Az 1–2. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

3. Vegyes rendelkezések

6. § (1) A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjának – a GET 104/A. §-a szerinti költség-felülvizsgálatok közötti 
időszakban –, árszabályozási időszakon belüli, rendszeres éves árkorrekció keretében történő megállapítása 
a 3. melléklet szerinti inflációkorrekciós módszertan alapján történik.

 (2) A árszabályozási időszakon belül a miniszter a Hivatal javaslata alapján rendkívüli ármegállapítás keretében dönthet 
a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körének és díjainak árszabályozási cikluson belüli felülvizsgálatáról.

7. § (1) Az egyetemes szolgáltató a felhasználók tájékoztatása céljából az e rendelet szerinti szolgáltatások listáját és azok 
díjainak érvényes, általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit az ügyfélszolgálati irodáiban és internetes 
honlapján köteles hozzáférhetővé tenni azok változását követő 3 munkanapon belül.

 (2) Az e rendelet szerinti szolgáltatások részletes listáját és azok díjainak általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt 
értékeit az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

8. §  Amennyiben az  egyetemes szolgáltató a  felhasználó megbízottjaként rendel meg külön díj ellenében 
végezhető szolgáltatást a  földgázelosztótól, az  annak külön díjával való elszámolás közvetlenül a  felhasználó és 
a földgázelosztó között történik.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a  földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, 

valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A földgáz egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díja

A B

1. Szolgáltatás megnevezése Külön díj mértéke

2. 1. § a) és b) pontja 18 forint/oldal

3. személyes átvétel esetében összesen legfeljebb 200 forint

4. postai úton történő továbbítás esetében 18 forint/oldal  
+ a levélpostai küldemény díja

2. melléklet a 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

A B

1. Szolgáltatás megnevezése Külön díj mértéke

2. 2. § a) pontja 18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

3. 2. § b) pontja 18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

3. melléklet a 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az infláció árszabályozási időszakon belüli rendszeres éves árkorrekció keretében történő 
figyelembevételére vonatkozó szabályok

 1. 2017. október 1-jétől a külön díjak mértéke gázévenként:
kd = kde × zh

ahol zh megállapítása a 3. melléklet 2. pontja szerint történik.
 2. Rendszeres éves árkorrekció:

2.1. Az  árszabályozási időszakon belüli rendszeres éves árkorrekció során inflációs korrekcióra abban 
az  esetben kerül sor, ha a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) által a  tárgyévre vonatkozóan 
kiadott legfrissebb inflációs előrejelzés alapján számított inflációs index (a  továbbiakban: CPI) meghaladja 
a k hatékonyságjavulási tényező értékét. (lásd 2.3.2. pontot).

2.2. Az infláció figyelembevétele gázévenként a 6. § (1) szerinti rendszeres éves árkorrekció során:
 Az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) – a  rendszeres éves árkorrekció elvégzése előtti utolsó 

„Inflációs jelentés” című kiadvány szerinti – éves átlagos fogyasztói árindex-előrejelzés szerint számított 
„hatékonyságjavulási tényezővel korrigált inflációkövetési tényezőt” (lásd 2.3. pont) kell használni.

2.3. A hatékonyságjavulási tényezővel korrigált inflációkövetési tényező meghatározása:
2.3.1. A  hatékonyságjavulási tényezővel korrigált inflációkövetési tényező mértéke, ha az  inflációs index 

nem haladja meg a hatékonyságjavulási tényező értékét:
zh = 1

2.3.2. A  hatékonyságjavulási tényezővel korrigált inflációkövetési tényező mértéke, ha az  inflációs index 
meghaladja a hatékonyságjavulási tényező értékét:

zh = z–k
z = 1+CPI/100

2.3.3. A  2017. január 1-jével kezdődő árszabályozási ciklusban a  k hatékonyságjavulási tényező értéke 
0,015.
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 3. Jelölések:
k: hatékonyságjavulási tényező
kd: a külön díj ellenében végezhető tevékenységek díjainak mértéke
kde: a külön díj ellenében végezhető tevékenységek díjainak mértéke a megelőző időszakban
CPI: a  tárgyévet megelőző évre vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói 

árindex
z: a  következő gázévre érvényes rendszeres éves árkorrekciós javaslatban számított inflációkövetési tényező 

(hatékonyságjavulási tényező nélkül)
zh: a  következő gázévre érvényes rendszeres éves árkorrekciós javaslatban számított, hatékonyságjavulási 

tényezővel korrigált inflációkövetési tényező

A nemzeti fejlesztési miniszter 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E  rendeletet kell alkalmazni a  2017. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó négyéves árszabályozási ciklusban 
az  egyetemes szolgáltató által a  felhasználó igénye alapján, illetve a  felhasználó szerződésszegése esetén 
végzett külön szolgáltatások (a  továbbiakban együtt: külön díj ellenében végzett szolgáltatások) külön díjainak 
(a továbbiakban: külön díjak) tekintetében.

2. Külön díj ellenében végzett szolgáltatások felhasználói igény alapján

2. §  Az egyetemes szolgáltató külön díjat kérhet a felhasználótól
a) számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénzátutalási megbízás vagy postai 

számlabefizetési megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó megbízásonként a  második alkalmat 
követően,

b) előre fizetős fogyasztásmérő berendezés nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjének, 
vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezés előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő 
cseréjének a  felhasználó megbízása alapján az  elosztónál való kezdeményezése esetén, kivéve ha arra 
a  felhasználó személyében történő változással összefüggésben kerül sor vagy szociálisan rászorulónak 
minősülő fogyasztó esetén kétévente egy alkalommal,

c) a szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok – ideértve az  üzletszabályzatot és az  általános 
szerződési feltételeket is – teljes vagy részbeni másolati példányának kiadása az  adott naptári év első 
alkalmát követően, továbbá a  szerződéses jogviszonnyal összefüggő konkrét ügy intézéséhez szükséges 
formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása az első alkalmat követően, ha azonos iratra vonatkozik a kérés 
és

d) változtatás a felhasználó hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződéseinek a villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a  továbbiakban: VET) 63.  § (1)  bekezdése szerinti, megbízottként történő, 
összevont megbízottkénti kezelésére vonatkozóan, a felhasználó első változtatási igényét követően.

3. Külön díj ellenében végzett szolgáltatások a felhasználó szerződésszegése esetén

3. § (1) Az egyetemes szolgáltató a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet az általa kibocsátott
a) nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért és
b) tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért.
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 (2) Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a  felhasználó nem követett el szerződésszegést, az  egyetemes szolgáltató 
köteles az  (1)  bekezdés szerinti külön díj ellenében végzett szolgáltatásokért felszámított külön díjat a  polgári 
törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal együtt 8 napon belül a  felhasználónak vagy a  fizetőnek 
visszatéríteni.

 (3) Az egyetemes szolgáltató a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a felhasználó 
számlafizetési módja szerinti módon – köteles teljesíteni a  (2)  bekezdés szerinti visszatérítést a  felhasználó vagy 
a fizető számára.

 (4) Az egyetemes szolgáltató nem kérhet az  (1) bekezdés szerinti külön díj ellenében végzett szolgáltatásokért külön 
díjat, ha
a) a szerződésszegés miatt elvégzett szolgáltatás ellenértékét meghaladó mértékű kötbérigényt érvényesít, 

vagy
b) az (1)  bekezdés szerinti küldeményben felsorolásra kerülő számla késedelmes kiegyenlítése vagy ki nem 

egyenlítése miatt behajtási költségátalányt követel a  felhasználótól vagy a  behajtási költségátalányt 
a felhasználó önmagától megfizette.

4. Külön díjak mértéke

4. § (1) Az e rendelet szerinti szolgáltatások forintban kifejezett díjai nem lehetnek magasabbak, mint a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke által a VET 143. § (5) bekezdése szerint megállapított, a kisfeszültségű idősoros 
(nem profilos, KIF III.) elszámolású villamosenergia-felhasználókra vonatkozó éves elosztói alapdíj (a továbbiakban: 
elosztói alapdíj) alapján az 1–2. melléklet szerint kiszámított értékek.

 (2) A 2. § szerinti szolgáltatások legmagasabb külön díjának meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.
 (3) A 3. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatások legmagasabb külön díjainak meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.
 (4) Az 1–2. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

5. A felhasználók tájékoztatásának módja

5. § (1) Az  egyetemes szolgáltató a  felhasználók tájékoztatása céljából a  külön díj ellenében végezhető szolgáltatások 
listáját és a  külön díjak hatályos, általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt forintban kifejezett (szabályosan 
forintra kerekített) értékeit az  ügyfélszolgálatokon, a  VET 50/B.  §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló 
helyiségben, valamint a honlapján közzéteszi.

 (2) A  külön díj ellenében végezhető szolgáltatások hatályos díjainak általános forgalmi adó nélküli, valamint azzal 
növelt forintban kifejezett (szabályosan forintra kerekített) értékeit az  egyetemes szolgáltató üzletszabályzata 
tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a  villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint 

ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 52/2013. (IX. 13.) NFM rendelet.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A felhasználó vagy az engedélyes igénye esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások 
legmagasabb külön díjai

A B C

1. Szolgáltatás A külön díj mértéke 

az elosztói alapdíj 

százalékában

A külön díj felszámításának 

alapja

2. 2. § a) pontja, ha a felhasználó személyesen veszi át 
a másolatot

1 számla db
(lapok számától 

függetlenül)

3. 2. § a) pontja, ha a felhasználó a másolatot postai 
kézbesítéssel kéri

2 számla db
(lapok számától 

függetlenül)

4. 2. § b) pontja 2 eset

5. 2. § c) pontja 0,5 lapok száma

6. 2. § d) pontja 15 eset

2. melléklet a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások legmagasabb 
külön díjai

A B C

1. Szolgáltatás (tevékenység) A külön díj mértéke az elosztói 

alapdíj százalékában

A külön díj felszámításának 

alapja

2. 3. § a) pontja 0,5 eset

3. 3. § b) pontja 1,5 eset

A nemzeti fejlesztési miniszter 73/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal 
összefüggésben egyes fogyasztóvédelmi és klímavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
87.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 15a. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
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az 5. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007. évi LX. törvény 14.  § (6)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
FOGYASZTÓVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSOK

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.) IKM rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.) IKM rendelet 1. számú mellékletében a „Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész.

2. Az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak 
közzétételéről szóló 12/2002. (III. 14.) GM–KöViM–KöM együttes rendelet módosítása

2. § (1) Az  új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről szóló 
12/2002. (III. 14.) GM–KöViM–KöM együttes rendelet (a továbbiakban: 12/2002. GM–KöViM–KöM rendelet)
a) 1.  § s)  pontjában a  „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a  területi felügyelőségek” szövegrész helyébe 

a „fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott hatóság” szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdésben a  „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek” szövegrész helyébe a  „fogyasztóvédelmi 

hatóságnak” szöveg,
c) 8.  § (1)  bekezdésben a  „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségen” szövegrész helyébe a  „fogyasztóvédelmi 

hatóságnál” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 12/2002. GM–KöViM–KöM rendelet 1. § r) pontja.

3. A postai szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével és a fogyatékos személyek  
postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követelményeiről szóló  
14/2004. (IV. 24.) IHM rendelet hatályon kívül helyezése

3. §  Hatályát veszti a  postai szolgáltatás minőségének a  fogyasztók védelmével és a  fogyatékos személyek postai 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követelményeiről szóló 14/2004. (IV. 24.) IHM rendelet.

4. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet módosítása

4. §  A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet 8.  § (5)  bekezdésében 
a  „fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe 
a „fogyasztóvédelmi hatóságot” szöveg lép.

5. Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 
módosítása

5. § (1) Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet (a továbbiakban: 
53/2014. NFM rendelet) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. hajózási hatóság: a  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott hatóság,”
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 (2) Az  53/2014. NFM rendelet 5.  § (5)  bekezdés c)  pontjában a „területi fogyasztóvédelmi felügyelőség” szövegrész 
helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

II. FEJEZET 
KLÍMAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSOK

6. A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében 
megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, 
valamint a hitelesítés szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet módosítása

6. §  A Magyar Köztársaság területén az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes 
végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól szóló 
1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet
a) 2.  § h)  pontjában az  „az Országos Környezetvédelmi, Vízügyi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek 

(a  továbbiakban: Főfelügyelőség)” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnak 
(a továbbiakban: Hatóság)” szöveg,

b) 4.  § (1) és (3)  bekezdésében, 7.  § (3) és (4)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 
8.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 8.  § (3) és (6)  bekezdésében, 9.  § (1)–(3)  bekezdésében, 
9.  §  (5)  bekezdésében, 10.  § (1), (3) és (4), valamint (6) és (7)  bekezdésében, 23.  § (1) és (2)  bekezdésében 
a „Főfelügyelőség” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg,

c) 5.  § (2)  bekezdésében, 6.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (5)  bekezdésében, 28.  § (3)  bekezdésében 
a „Főfelügyelőséghez” szövegrész helyébe a „Hatósághoz” szöveg,

d) 5.  § (3)  bekezdésében, 6.  § (4)  bekezdésében, 9.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (2) és (8)  bekezdésében, 
11. § (2) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében a „Főfelügyelőség” szövegrészek helyébe a „Hatóság” szöveg,

e) 7.  § (5)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdésében a „Főfelügyelőségnek” szövegrész helyébe a „Hatóságnak” 
szöveg,

f ) 22. § (2) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében a „Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe a „Hatóságot” szöveg,
g) 27.  § (4)  bekezdésében a „Főfelügyelőséget” szövegrész helyébe a „Hatóságot” szöveg, a „Főfelügyelőség” 

szövegrészek helyébe a „Hatóság” szöveg
lép.

III. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján,– a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában foglalt feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 18.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 3. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 24.  alpontjában foglalt 
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 
felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes 
közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

1. §  A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és 
ellenőrzésével, továbbá a  gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

2. §  Az R1. 1.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „tachográf-kártya kiadásával összefüggő hatósági eljárásának” szövegrész 
helyébe a „hatósági eljárások” szöveg lép.

2. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

3. §  A közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő 46. ponttal egészül ki:
(A rendelet alkalmazásában:)
„46. Érvényes vezetői engedély, igazolvány: a közlekedési hatóság által kiadott jogerős vezetői engedély, igazolvány, 
annak időbeli hatálya alatt.”

4. §  Az R2. 9. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  tanuló az  alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az  első vizsga napján a  10.  § (4)  bekezdésben 
meghatározottak szerint igazolja a közlekedési hatóság részére.
(11) Ha a  tanuló alapfokú iskolai végzettségét a  (10)  bekezdésben meghatározott módon nem igazolta, annak 
teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.”

5. §  Az R2. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 9. § (10) bekezdésében meghatározott feltétel igazolható:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az  eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás 
nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által 
létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő 
határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három 
hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, 
amely kimondja, hogy az  adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak 
meglétét előfeltételezi.”

6. §  Az R2. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően „C” vagy „D” kategóriás rutinvizsgát, valamint biztonsági ellenőrzés és 
üzemeltetés vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára „C” kategória 
esetén csak a 18. életév, „D” kategória esetén csak a 21. életév betöltése után bocsátható.”
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7. §  Az R2. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  vezetői engedély kiadásának feltételéül a  jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak 
az  a  vizsgázó tett eleget, aki az  egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a  8.  mellékletben előírt 
vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e  rendelet alapján felmentést kapott. A  sikeres vizsgáról 
a  közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a  sikeres vizsgát követő három munkanapon belül 
elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.”

8. §  Az R2. 16. § e) pontja a következő ed) alponttal egészül ki:
[A közlekedési hatóság
a szakoktatókról, az  iskolavezetőkről, a  vizsgabiztosokról és a  képző szervekről központi nyilvántartást (névjegyzéket) 
vezet; a vizsgabiztos, a szakoktató, valamint az iskolavezető részére kiadott tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság 
visszavonja és a  vizsgabiztost, a  szakoktatót és az  iskolavezetőt törli a  névjegyzékből, ha a  tevékenységre vonatkozó 
rendelkezéseket súlyosan vagy 2 éven belül ismételten megsértette. A  rendelkezések súlyos megsértésének minősül 
különösen:]
„ed) ha a kijelölt biztosító személy feladatainak ellátásán túlmenően a szakoktató a járművezetéssel járó gyakorlati 
oktatás és az  azt követő vizsga során – ide nem értve az „AM”, az „A1”, az „A2”, az „A” és a „T” kategóriás gyakorlati 
oktatást és az azt követő vizsgát – nem tartózkodik a járműben,”

9. §  Az R2. 33/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Tehergépkocsi és autóbuszvezetői alapképesítést és továbbképzési képesítést – a  díj ellenében végzett közúti 
árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, valamint az  autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és 
a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott – azon személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki]
„b) EGT-államban vagy nem EGT-államban állampolgársággal rendelkező olyan gépkocsivezető, akinek 
szokásos tartózkodási helye a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben 
használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a  közúti 
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: 165/2014/EU rendelet) 26. cikke rendelkezései szerint Magyarországon van, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, 
D, DE kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert – vezetői engedéllyel nem rendelkezik, és a 33/B. §-ban 
meghatározott alapképesítést kívánja megszerezni.”

10. § (1) Az R2. 33/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az alapképesítés és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos vizsgán a közlekedési hatóság által 
kijelölt vizsgabiztosok vizsgáztatnak. A  vizsgák lebonyolításával kapcsolatos szakmai követelményeket e  rendelet 
alapján a  közlekedési hatóság határozza meg. A  sikeresen vizsgázó részére – érvényes vezetői engedély megléte 
esetén – a  közlekedési hatóság a  95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes, a  14.  mellékletben meghatározott 
„Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki.”

 (2) Az R2. 33/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  alapképesítés és a  továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos szaktanfolyami képzésre és 
vizsgáztatásra vonatkozó szakmai követelményeket e rendelet alapján a közlekedési hatóság határozza meg.”

11. §  Az R2. 33/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az alapképesítés és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos szaktanfolyami képzésen részt vett 
gépkocsivezető részére – sikeres vizsga alapján – vezetői engedélye érvényessége esetén a  közlekedési hatóság 
a  14.  mellékletben meghatározott, a  95. kódszámot tartalmazó, öt évig hatályos „Gépjárművezetői képesítési 
igazolvány”-t ad ki. A  Gépjárművezetői képesítési igazolvány – a  gépkocsivezető választása szerint – személyesen 
vehető át a közlekedési hatóság hivatalos helyiségében, illetőleg postai úton külön hivatalos iratként továbbítható.”

12. §  Az R2. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § (1) Ez a rendelet
a) a  vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az  azt módosító  
2000/56/EK bizottsági irányelvnek és 2008/65/EK bizottsági irányelvnek;
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b) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és 
továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 91/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 2. cikke, 5. cikk (2) és 
(3) bekezdése, valamint 10. cikk (2) és (3) bekezdése kivételével;
c) az  1999/45/EK, a  2002/83/EK, a  2003/37/EK és a  2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint 
a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a 2003/48/EK és a 2003/49/EK tanácsi irányelvek az áruk szabad mozgása, 
a  szolgáltatások nyújtásának szabadsága, a  mezőgazdaság, a  közlekedéspolitika és az  adózás területén, a  Cseh 
Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia 
csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2004. április 26-i 2004/66/EK tanácsi irányelv Melléklet IV. rész 
2. pontjának;
d) a  közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel 
történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/103/EK tanácsi irányelv Melléklet A. rész 6. pontjának;
e) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
f ) a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
g) a  vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2012. november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelvnek;
h) a  közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a  Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel 
történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/22/EU tanácsi irányelv Melléklet A. rész 4. pontjának;
i) a  vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2013. október 2-i 2013/47/EU bizottsági irányelvnek;
j) a  vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló,  
2014. július 1-jei 2014/85/EU bizottsági irányelv Melléklet 1. pontjának
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”

13. § (1) Az R2. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R2. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R2. 7. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R2. 12. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

14. §  Az R2.
a) 11. § (4) bekezdésében a „kategóriás, kategóriás forgalmi vizsgára” szövegrész helyébe a „kategóriás forgalmi 

vizsgára”,
b) 27. § (7) bekezdésében az „A 2005. július 1. napját” szövegrész helyébe az „Az 1995. július 1. napját”,
c) 3. számú melléklet 3.2.  pontjában a  „Tanterv és Útmutatók” szövegrész helyébe a  „Tantervi és 

Vizsgakövetelmények”,
d) 8. számú melléklet 7.5.7.2.  pontjában a „Sikertelen vizsga esetén a  gépkocsit visszavezeti, a  vizsgabiztost 

visszaviszi a  kiindulási helyre.” szövegrész helyébe a „Sikertelen vizsga esetén a  gépkocsit tovább vezetve, 
a vizsgabiztost elviszi a következő vizsga kiindulási helyére.”,

e) 8. számú melléklet 7.5.7.3.  pontjában a  „Sikertelen „T” kategóriás forgalmi vizsga esetén a  vizsgabiztos 
visszavezeti a  járművet a  kiindulási helyre.” szövegrész helyébe a „Sikertelen „T” kategóriás forgalmi vizsga 
esetén a vizsgabiztos vezeti a járművet a következő vizsga kiindulási helyére.”,

f ) 12. számú melléklet 4.3.  pont a)  alpontjában a „3820/85/EGK, az  561/2006/EK, a  3821/85/EGK rendelet és 
a 2002/15/EK irányelv” szövegrész helyébe az „561/2006/EK, a 165/2014/EU rendelet és a 2002/15/EK irányelv”,

g) 12. számú melléklet 4.4.  pont a)  alpontjában a „3820/85/EGK, az  561/2006/EK, a  3821/85/EGK rendelet és 
a 2002/15/EK irányelv” szövegrész helyébe az „561/2006/EK, a 165/2014/EU rendelet és a 2002/15/EK irányelv”,

h) 12. számú melléklet 5.  pontjában a „gyakorlati vizsgatárgyakhoz” szövegrész helyébe a „gyakorlati tan- és 
vizsgatárgyakhoz”,
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i) 13. számú melléklet 4.3.  pont a)  alpontjában és a  4.4.  pont a)  alpontjában a  „3821/85/EGK rendelet” 
szövegrész helyébe a „165/2014/EU rendelet”

szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti az R2. 14. § (7) bekezdése.

3. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági 
ellenőrzés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet módosítása

16. §  A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes 
szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
[A rendelet hatálya a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének 
munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) (a továbbiakban: AETR Megállapodás), valamint a  közúti szállításra 
vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a  3821/85/EGK és a  2135/98/EK tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a  3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-ei 561/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá 
tartozó tevékenységet végző]
„d) a közúti vagy telephelyi ellenőrzési feladatát ellátó közlekedési hatóságra és ennek jogkörében eljáró személyre 
(a továbbiakban: közúti ellenőrre)”
(terjed ki.)

17. §  Az R3. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  beszámolási időszakban az  ellenőrző szervek által önállóan végzett ellenőrzések – a  közúti szállítást végző 
egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 
15. § (1)–(7) bekezdésében meghatározott – adatait naptári negyedévenként összesíti a közlekedési hatóság.”

18. §  Az R3. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ez  a  rendelet a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt 
menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a  közúti szállításra 
vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

19. §  Az R3.
a) 4. § (2) és (3) bekezdésében az „Az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „A közlekedési hatóság”,
b) 3. melléklet 1. és 2. táblázatában a „3821/85/EGK rendelet” szövegrész helyébe a „165/2014/EU rendelet”
szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

20. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

21. §  Ez a  rendelet a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet IV. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV. FEJEZET 
A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKRŐL SZÓLÓ MINISZTERI RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 
IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI

1. A menetíró szerelőműhely engedélyezéséhez kapcsolódó díjak

1.1. Menetíró szerelőműhely engedélyezésének díja telephelyenként 175 900 Ft

1.2. Menetíró szerelőműhely engedélyének módosítása  17 590 Ft

1.3. Menetíró szerelő engedélyezésének díja   5 000 Ft

2. A fizetendő díj kártyánként

2.1. Járművezetői kártya kiadása, cseréje, pótlása   7 700 Ft

2.2. Műhelykártya kiadása, cseréje, pótlása   7 700 Ft

2.3. Vállalkozási kártya kiadása, cseréje, pótlása   7 700 Ft

2.4. Ellenőrző kártya kiadása, cseréje, pótlása   3 500 Ft
”

2. melléklet a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az R2. 2. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képző szerv a tanuló részére írásos tájékoztatót állít össze, amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:)
„9. a tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételeit kategóriánként, az elsősegélynyújtási ismeretek 
megszerzésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá:
a) az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módját,
b) azt, hogy a  közlekedési hatóság a  sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az  illetékes közlekedési igazgatási 
hatóság részére küldi meg,
c) azt, hogy a  tanuló a  megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási 
ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az  illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál 
a vezetői engedély kiállítását,”

3. melléklet a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

 1. Az R2. 3. számú melléklet 3.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2.4. Képzés elvégzésének igazolása
A vizsgára jelentkezéshez előírt képzési rész (tantárgy) elvégzését tanúsító igazolást az  e-learning képzés 
esetén minden esetben, tantermi képzés esetén a  tanuló kérelmére az  iskolavezető köteles a  befejezést követő 
3 munkanapon belül a  tanuló részére kiadni, valamint a  közlekedési hatóság részére elküldeni. Az  igazolásnak 
tartalmaznia kell:
a) a képző szerv azonosító adatait (nevét, címét),
b) a tanuló személyes adatait (nevét, anyja nevét, születési dátumát, születési helyét),
c) a tanuló azonosítóját,
d) vezetői engedély kategóriát, amelyre a képzés irányul,
e) a teljesített képzési rész (tantárgy)
ea) megnevezését,
eb) kezdési időpontját,
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ec) befejezési időpontját,
f ) iskolavezető aláírását,
g) igazolás kiállításának dátumát.”

 2. Az R2. 3. számú melléklet 4.1.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentesítések)
„4.1.4.1. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.”

4. melléklet a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

 1. Az R2. 7. számú melléklet A) rész 4.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alábbiak általános ismeretének kötelező ellenőrzése:)
„4.1.1. A  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a  3821/85/EGK és  
a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006.  március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a  vezetési időre 
és a  pihenőidőre vonatkozó szabályok; a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti 
közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és 
a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által 
meghatározott menetíró készülék használata.”

 2. Az R2. 7. számú melléklet B) rész 8.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vizsgázónak a következő követelmények kielégítésével igazolnia kell, hogy elő tud készülni a biztonságos vezetésre:)
„8.1.4. A rásegítéses (szervo) fék- és kormányrendszer ellenőrzése; a kerekek, a kerékagyak, a sárvédők, a szélvédők, 
az  ablakok és az  ablaktörlők, a  folyadékok (pl. motorolaj, hűtőfolyadék, mosófolyadék) ellenőrzése; a  műszerfal 
ellenőrzése és használata, beleértve a 165/2014/EU rendelet által meghatározott menetíró készüléket is.”

5. melléklet a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az R2. 12. számú melléklet 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A közúti forgalomban történő járművezetés oktatása és az azt követő vizsga során a gyakorlati szakoktatónak 
a  járműben kell tartózkodnia, kivéve, ha a  kijelölt biztosító személy feladatát látja el. A  gyakorlati oktatás és 
vizsga során alkalmazni kell a  6.  § (2)  bekezdésének előírásait. A  vizsgára gyorsforgalmi utakon (autópályákon 
és autóutakon) és városi főútvonalon kerüljön sor, amelyek képviselik mindazokat a  különböző nehézségeket, 
amelyekkel a  gépjárművezető általában szemben találhatja magát. Kívánatos, hogy e  vizsgára különböző 
forgalomsűrűségi feltételek között kerüljön sor. Az  úton töltött vezetési időt optimálisan kell felhasználni, hogy 
a  vizsgázó jártasságát minden olyan forgalmi helyzetben fel lehessen mérni, amilyennel majd valószínűleg 
találkozni fog.”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
a menetíró készülékről

A közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 19., 43., 44., 45., 46., 47., 48.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. analóg menetíró készülék: a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés g) pontja 

szerinti menetíró készülék;
 2. analóg menetíró készülék javítása: az  analóg menetíró készülék belső plombáinak felnyitásával járó javítási 

folyamat;
 3. auditálási tanúsítvány: a közlekedési hatóság által kiállított dokumentum arról, hogy a kiállítás időpontjában 

a  gépjárműfenntartó megfelel az  e  rendeletben a  menetíró szerelésre vonatkozó személyi és tárgyi 
feltételeknek;

 4. digitális menetíró készülék: a  165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk (2)  bekezdés 
h) pontja szerinti menetíró készülék;

 5. ellenőrzőkártya: a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés i) pontja szerinti 
kártya;

 6. járműgyártó: a  jármű gyártását végző szervezet vagy annak magyarországi képviselete, új jármű esetében 
annak forgalmazója;

 7. járművezetői kártya: a  165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk (2)  bekezdés f )  pontja 
szerinti kártya;

 8. kártyatulajdonos: az  a  természetes személy, vagy vállalkozáskártya esetén az  az üzembentartó, aki részére 
a kártyakibocsátó hatóság a tachográf-kártyát megszemélyesítette és kiadta;

 9. megszemélyesítés: a  kártyakibocsátó közlekedési hatóságnak az  az eljárása, amelynek során a  tachográf-
kártyát hozzárendeli a  tachográf-kártya kérelmezőjének személyéhez vagy vállalkozáskártya esetén 
az üzembentartóhoz;

10. menetíró ellenőrzés: a közúti szállítás szociális előírásaira, a vezetési időre, a szünetre, illetve a megszakításra 
és a  pihenőidőre, továbbá a  közúti közlekedésben használt menetíró készülék és adatrögzítő lap, valamint 
a  digitális menetíró készülékhez szükséges kártyák használatára vonatkozó előírások betartására irányuló 
hatósági ellenőrzés;

11. menetíró készülék: a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti 
készülék;

12. menetíró készülék kalibrálása: az  analóg menetíró készülék esetében az  analóg menetíró berendezés 
vizsgálata, továbbá a menetíró berendezés tárolandó és beállítandó paramétereinek, jellemzőinek beállítása, 
frissítése vagy megerősítése, digitális menetíró készülék esetében a  165/2004/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés m) pontja szerinti tevékenység;

13. menetíró készülék külső kalibrálása: a  menetíró engedélyben szereplő telephelytől eltérő helyszínen 
végrehajtott kalibrálás;

14. menetíró készülék működési elve: a  menetíró készülék adatrögzítésének módja, amely lehet analóg vagy 
digitális;

15. menetíró készülék szerelése: a  menetíró készüléknek és valamennyi tartozékának beépítése, vizsgálata, 
aktiválása, kalibrálása, javítása vagy tesztelése;

16. menetíró szerelőműhely: a  menetíró készülék szerelésére érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkező 
gépjárműfenntartó;

17. menetíró szerelő: a menetíró készülék szerelésére érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkező személy;
18. menetíró vezérképviselet: valamely menetíró készülék gyártó magyarországi képviseleti jogosultságával 

rendelkező szervezet;
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19. műhelykártya: a  165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk (2)  bekezdés k)  pontja szerinti 
kártya;

20. vállalkozáskártya: a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés j) pontja szerinti 
kártya.

II. FEJEZET 
A MENETÍRÓ SZERELŐMŰHELYEK ÉS MENETÍRÓ SZERELŐK ENGEDÉLYEZÉSE, VALAMINT A MENETÍRÓ 
KÉSZÜLÉK SZERELÉSE

2. Általános előírások

2. § (1) Magyarország területén menetíró készülék szerelését – a  (3)  bekezdésben foglalt eltéréssel – a  menetíró 
szerelőműhelynél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló menetíró szerelő végezheti.

 (2) A menetíró készülék szereléséhez szükséges eszközök és információk rendelkezésére állása esetén, a tevékenységi 
engedély birtokában a  menetíró készülék szerelése a  menetíró készülék gyártmányára és típusára vonatkozó 
korlátozás nélkül végezhető.

 (3) Menetíró készüléknek a  165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó járműbe történő 
beépítését új, még használatba nem vett jármű esetén az (1) bekezdésen túl a  jármű gyártójánál vagy a menetíró 
gyártójánál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló menetíró szerelő végezheti.

3. A menetíró szerelőműhelyek engedélyezése és nyilvántartása

3. § (1) Menetíró készülék szerelése csak a  közlekedési hatóság által kiadott, menetíró szerelőműhely üzemeltetésére 
vonatkozó tevékenységi engedéllyel (a  továbbiakban: műhelyengedély) rendelkező gépjárműfenntartó nevében 
végezhető.

 (2) Műhelyengedély jogosíthat
a) analóg menetíró készülék szerelésére,
b) digitális menetíró készülék szerelésére,
c) az a)–b) pontok szerinti tevékenységre együttesen.

4. § (1) A 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységre jogosító műhelyengedély kiadásához szükséges tárgyi feltételek:
a) hidegpadlós, a járműhöz hozzáférhetőséget biztosító helyiség,
b) a járművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelő berendezés,
c) szilárd burkolatú, legalább 20 m hosszú és sík mérőszakasz vagy a  készülék kalibrálásának vizsgálatára 

alkalmas, kalibrálható görgős próbapad,
d) a  készüléktípus beszabályozásához, ellenőrzéséhez szükséges – érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal 

rendelkező – műszerek,
e) a  készülék gyártója, illetve legalább egy menetíró vezérképviselet által az  egyes készüléktípusokhoz 

meghatározott célszerszámok és további mérőkészülékek,
f ) a  készüléktípus beszerelését, kalibrálását, javítását, vizsgálatát, valamint a  szükséges eszközök, 

vizsgálóberendezések megjelölését és használatát tartalmazó – a  készülék gyártója vagy a  menetíró 
vezérképviselet által biztosított – műszaki előírások,

g) a visszaélések elleni védelem eszközeinek biztosítása (ólomzár, plombajel, lepecsételés stb.),
h) valamennyi menetíró készülékkel kapcsolatosan végzett tevékenység részletes folyamatleírása, amely 

menetíró készülék-típusonként tartalmazza legalább
ha) valamennyi beavatkozás részletes technológiai leírását,
hb) a beavatkozások alkatrész és eszközigényét, és
hc) a beavatkozások normaidejét.

 (2) A 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenységre jogosító műhelyengedély kiadásához az (1) bekezdésben 
felsoroltakon túl biztosítani kell
a) a közlekedési hatósággal közvetlen (on-line), kétirányú adatcserét biztosító informatikai kapcsolatot,
b) a digitális menetíró készülék adatainak kiolvasásához, letöltéséhez és tárolásához szükséges eszközöket,
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c) digitális menetíró készülék szerelése esetén a tevékenységet végző személy részére kiadott műhelykártyát,
d) a  műhelykártya biztonságos tárolásához szükséges, az  illetéktelen hozzáférést kizáró lemezszekrényt, 

továbbá
e) a digitális menetíró készülékről letöltött adatok – illetéktelen hozzáférést megakadályozó módon történő – 

tárolását lehetővé tévő elektronikus eszközöket vagy informatikai módszereket.

5. § (1) Menetíró szerelőműhely menetíró készülék szerelésére feljogosított telephelyén a  menetíró készülék szerelését 
olyan személy végezheti, aki érvényes szerelői engedéllyel, valamint digitális menetíró készülék szerelése esetén 
személyre szóló műhelykártyával rendelkezik.

 (2) Menetíró szerelőműhely menetíró készülék szerelésére feljogosított telephelyén az  analóg menetíró készülék 
javítását olyan személy végezheti, aki jogerős engedéllyel rendelkezik, valamint az  adott készülék gyártója vagy 
a  gyártó hazai képviselője által szervezett képzésen az  adott készülék típus javításához szükséges ismereteket 
elsajátította és erről bizonyítvánnyal rendelkezik.

6. § (1) A műhelyengedély iránti kérelemhez a 7. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott adatok megadásán 
túlmenően csatolni kell
a) amennyiben a kérelmező nem szerepel a külön jogszabály szerinti köztartozás mentes adatbázisban, annak 

igazolását, hogy a kérelmező az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül;
b) az alkalmazni kívánt menetíró szerelő nevét;
c) a képviseletre jogosult személy

ca) aláírási címpéldányát, kivéve ha az  a  cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban benyújtásra 
került és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza,

cb) nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem áll fenn a 14. § szerinti összeférhetetlenség;
d) a menetíró szerelőműhelyként üzemeltetni kívánt telephely címét.

 (2) A  közlekedési hatóság az  engedélyezési eljárás során szemle keretében győződik meg arról, hogy a  kérelmet 
benyújtó rendelkezik-e az engedélyezéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

7. § (1) A közlekedési hatóság a műhelyengedélyt kiadja a kérelmezőnek, ha az teljesíti
a) a menetíró készülék szerelését végző menetíró szerelőműhelyekre vonatkozó személyi és tárgyi feltételeket, 

valamint
b) az  egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 

jogszabályokban foglaltakat.
 (2) A műhelyengedély tartalmazza:

a) a menetíró szerelőműhely üzemeltetője
aa) megnevezését,
ab) székhelyének címét,
ac) menetíró készülék szerelésére feljogosított telephelyének címét,
ad) elektronikus levelezési címét, valamint
ae) a képviseletére jogosult személy nevét;

b) a szerelt menetíró készülék működési elvét (analóg, digitális vagy mindkettő);
c) a  közlekedési hatóság által működtetett információs rendszerben nyilvántartásra kerülő adatokkal 

kapcsolatos, a menetíró szerelőműhely által történő adatszolgáltatás módját és az adatok körét;
d) a műhely által alkalmazott jeleket és elektronikus biztonsági adatokat.

 (3) A  műhelyengedélyben szereplő adatok változása esetén a  menetíró szerelőműhely képviselője 8 napon belül 
köteles a változást bejelenteni és a műhelyengedély módosítását kérni.

 (4) A  műhelyengedély jogosultja helyébe polgári jogi jogutódja léphet, amennyiben a  jogutódlást követő 30 napon 
belül a jogutódlás megállapítása iránt kérelmet terjeszt elő, és a jelen rendeletben előírt feltételeknek megfelel.

 (5) Ha a menetíró szerelőműhely az engedélyezés alapjául szolgáló feltételeket nem tudja biztosítani, a tevékenységét 
szüneteltetnie kell, amely szüneteltetést a menetíró szerelőműhely köteles a közlekedési hatóságnak 8 napon belül 
– a szüneteltetés várható időtartamának megjelölésével – írásban vagy elektronikus úton bejelenteni.

 (6) A menetíró szerelőműhely a tevékenységét csak a műhelyengedélyben és a vonatkozó technológiai utasításokban 
foglaltaknak megfelelően végezheti.
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8. §  A közlekedési hatóság a műhelyengedélyt visszavonja, ha
a) a  műhelyengedély jogosultja az  engedélyben szereplő összes telephelye tekintetében a  műhelyengedély 

visszavonására irányuló kérelmet nyújt be,
b) a műhelyengedély jogosultja jogutód nélkül megszűnik,
c) a  műhelyengedély jogosultja vagy annak jogutódja a  műhelyengedélyben foglalt feltételeknek nem felel 

meg,
d) a műhelyengedély jogosultja nem rendelkezik érvényes és névre szóló tanúsítvánnyal,
e) a menetíró szerelőműhely a tevékenységét 6 hónapot meghaladóan szünetelteti, vagy
f ) a  menetíró szerelőműhely a  működésének második felfüggesztését követően a  19.  § (4)  bekezdés szerinti 

valamely magatartást ismételten elköveti.

9. §  A  közlekedési hatóság nyilvántartást (a  továbbiakban: Műhelyjegyzék) vezet a  menetíró szerelőműhelyekről. 
A Műhelyjegyzék tartalmazza a menetíró szerelőműhely
a) azon telephelyének címét, amelyen menetíró készülék szerelést végez,
b) elektronikus levelezési címét,
c) a szerelendő menetíró készülékek működési elvét (analóg, digitális vagy mindkettő), továbbá
d) a  165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22.  cikk (3)  bekezdése szerinti plombajelet, 

az elektronikus biztonsági adatokat, valamint a dokumentumhitelesítéshez használt bélyegzők lenyomatát.

4. A menetíró szerelői tevékenység engedélyezése, a menetíró szerelők képzése és névjegyzéke

10. § (1) Menetíró készülék szerelését csak olyan személy végezheti, aki erre a tevékenységre jogosító, a közlekedési hatóság 
által kiadott engedéllyel (a továbbiakban: szerelői engedély) rendelkezik.

 (2) Szerelői engedély az alábbi tevékenységekre vonatkozhat:
a) analóg menetíró készülék szerelése;
b) digitális menetíró készülék szerelése.

11. § (1) Szerelői engedélyt a  közlekedési hatóság annak a  személynek ad ki, akivel szemben nem áll fenn a  14.  § szerinti 
összeférhetetlenség és rendelkezik
a) autószerelő, autótechnikus, autóelektronikai műszerész, elektroműszerész vagy e  rendelet hatálybalépése 

előtt megszerzett, ezekkel egyenértékű szakképesítéssel, illetve középfokú vagy ennél magasabb szakirányú 
műszaki végzettséggel, valamint

b) az e tevékenység végzésére jogosító szaktanfolyami képesítéssel az alábbiak szerint:
ba) analóg menetíró készülék szerelésére jogosító tevékenységi engedélyhez analóg menetíró szerelői 

alapképesítés;
bb) digitális menetíró készülék szerelésére jogosító tevékenységi engedélyhez digitális menetíró 

szerelői alapképesítés.
 (2) Az (1) bekezdés a) pontjában nem említett szakképesítések elfogadásáról a közlekedési hatóság a szakképesítéssel 

megszerzett szakmai ismeretek tartalma alapján határoz.
 (3) A szerelői engedély érvényességének fennmaradásához a menetíró szerelőnek

a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti alapképesítés megszerzését követő 3 éven belül, valamint
b) továbbképzési képesítés megszerzését követő 3 éven belül
a menetíró készülék működési elvéhez igazodó továbbképzési képesítést kell szereznie.

 (4) Az  engedély iránti kérelemben meg kell adni a  kérelmezőnek a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 
(a továbbiakban: Kkt.) 27/B. § (2) bekezdés a)–d) pontjai szerinti adatait.

 (5) A kérelemhez mellékelni kell:
a) az előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolatát;
b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem áll fenn a 14. § szerinti összeférhetetlenség;
c) az (1) bekezdés b) pontjában előírt szaktanfolyam elvégzését igazoló dokumentum másolatát.

 (6) A szerelői engedély tartalmazza a Kkt. 27/B. § (2) bekezdésben felsorolt adatokat.

12. § (1) A közlekedési hatóság a Kkt. 27/B. § (2) bekezdése szerinti Szerelői névjegyzékbe a menetíró szerelőt az engedély 
jogerőre emelkedését követően, kérelem nélkül veszi fel.
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 (2) A  szerelői engedélyben szereplő adataiban bekövetkezett változásokat a  menetíró szerelő a  változás 
bekövetkezését követő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.

13. § (1) A Kkt. 27/B. § (1) bekezdése szerinti képzési engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen:
a) a menetíró szerelőműhely számára a 4. §-ban meghatározott tárgyi feltételekkel,
b) digitális és analóg, EU jóváhagyással rendelkező – működőképes menetíró berendezést is tartalmazó  – 

a tantervi és vizsgakövetelményben meghatározott tárgyi feltételként szereplő oktatókészlettel,
c) menetíró szerelői képzésnek megfelelő menetíróval szerelt járművel,
d) a  képzési folyamatot is magában foglaló, MSZ EN ISO 9000 szabványsorozatnak megfelelő, tanúsított 

minőség irányítási rendszerrel,
e) szilárd burkolatú, legalább 20 m hosszú, sík mérőszakasszal, az ellenőrzéshez szükséges infra kapukkal vagy 

a készülék kalibrálásának vizsgálatára alkalmas, kalibrálható görgős próbapaddal,
f ) olyan oktatóval, aki rendelkezik valamelyik menetíró készülék gyártó által öt évnél nem régebben kiállított, 

képzésre vonatkozó bizonyítvánnyal.
 (2) A menetíró szerelői alap- és továbbképzési képesítések megszerzésének feltételei

a) az előírt szaktanfolyamon való részvétel, és
b) az előírt vizsgakötelezettségek sikeres teljesítése.

 (3) A közlekedési hatóság az előírt vizsgakötelezettségek sikeres teljesítése után
a) analóg menetíró szerelő, illetve
b) digitális menetíró szerelő
alap- vagy továbbképzési képesítést igazoló okmányt/vizsgaigazolást ad ki.

 (4) A menetíró szerelői alap- és továbbképzési képesítés megszerzéséhez szükséges tantárgyi és vizsgakötelezettséget 
az 1. melléklet alapján, a közlekedési hatóság által meghatározott tantervi és vizsgakövetelmények tartalmazzák.

5. Összeférhetetlenség

14. §  Fuvarozó tevékenységet végző vállalkozás szakmai irányítója
a) műhelykártyával és menetíró szerelői engedéllyel nem rendelkezhet, valamint
b) nem lehet a  menetíró szerelőműhelyt üzemeltető szervezet képviseletét ellátó személy a  szakmai irányítói 

tevékenység végzése alatt és az annak befejezését követő egy évig.

6. A menetíró készülék szerelése és a menetíró készülékeket befolyásoló eszközök

15. § (1) A menetíró készülék szerelését nyomon követhetően dokumentálni kell.
 (2) A  menetíró készülék kalibrálását követően az  2.  mellékletben szereplő kalibrálási jegyzőkönyvet kell kiállítani és 

a járműre új illesztési címkét kell rögzíteni. A kalibrálási jegyzőkönyv szigorú számadású nyomtatványnak minősül. 
A  kalibrálási jegyzőkönyvben a  készülék plombáinak kalibrálás előtti és utáni azonosító számát, továbbá analóg 
menetíró javítása során elhelyezett (cserélt) plombák azonosító számait is fel kell jegyezni.

 (3) A  kalibrálási jegyzőkönyv a  műhelykártyáról, illetve a  szerelés során a  menetíró berendezésből elektronikusan 
kiolvasott adatok alapján elektronikusan is kitölthető, továbbá a
jogosultak számára az adatok hozzáférhetőségének biztosítása mellett elektronikusan tárolható és archiválható.

16. § (1) A  menetíró készüléket befolyásoló eszközök használatának feltárása és megelőzése érdekében a  menetíró 
készülékek közúti ellenőrzések alkalmával és jogosultsággal rendelkező menetíró szerelőműhelyek által végzett 
ellenőrzésével kapcsolatos helyes végrehajtási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2009. január 23-i 
2009/60/EK bizottsági ajánlás Melléklet 4. Fejezet B-D. pontjaiban meghatározott módszereket kell alkalmazni.

 (2) A menetíró készüléket befolyásoló eszközök alkalmazásának észlelésekor ennek tényét a közlekedési hatóságnak be 
kell jelenteni, az eszközt el kell távolítani a járműből és át kell adni közlekedési hatóság számára.

 (3) Az  e  §-ban meghatározott dokumentációs, adatkezelési és jelentési kötelezettség teljesítéséért a  menetíró 
szerelőműhely a  felelős. Ha a  menetíró szerelőműhely a  vizsgálati jelentés elkészítését, a  befolyásoló eszközök 
eltávolítását vagy a befolyásoló eszközök feltárásának bejelentését elmulasztja, a közlekedési hatóság az ellenőrzés 
során meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja a menetíró műhellyel szemben.

 (4) A digitális menetíró készülékkel ellátott járművek esetén – a befolyásoló eszköz eltávolítását követően – a menetíró 
készülék kalibrálása, kizárólag a  jármű egység memória megelőző két évben keletkezett valamennyi adatának 
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a  letöltését, a  műszaki hibák és az  események elemzését, a  digitális aláírás érintetlenségéről való meggyőződést 
követően kezdhető meg.

17. § (1) A digitális menetíró készülék által gyűjtött és tárolt valamennyi olyan adatot, amelyet a menetíró készülék a szerelés 
megkezdését megelőző 2 évben rögzített, ezeket a  szerelés megkezdése előtt, az  adatok ellenőrizhetőségének 
céljából le kell tölteni (a  továbbiakban: letöltött adatok). A  letöltött adatokat a  digitális menetíró szerelőműhely 
két évig köteles megőrizni. A  letöltött adatok kizárólag a  jármű üzembentartója, valamint a  közlekedési hatóság 
számára adhatóak át.

 (2) Amennyiben a  tárolt adatok letöltése nem lehetséges, a  menetíró szerelőműhely a  járművet üzemeltető szállító 
vállalkozás részére egy adat-letölthetetlenségi tanúsítványt állít ki. Az adat-letölthetetlenségi tanúsítvány másolatát 
a  műhely köteles legalább két évig megőrizni és – külön felszólítás nélkül – a  kiállítást követő nyolc napon belül, 
a javítást és kalibrálást követően a (7) bekezdésben leírtaknak megfelelően a menetíró készülék adatmemóriájából 
letöltött – rendelkezésre álló – adattartalommal a közlekedési hatóság számára elektronikusan megküldeni.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerint letöltött adattartalmat a  menetíró szerelőműhely köteles a  közlekedési hatóság számára 
átadni, az  engedélyben és a  Műhelyjegyzéket vezető közlekedési hatóság honlapján közzétett útmutatóban 
meghatározott módon és rendszerességgel.

 (4) A  külső kalibrálás a  műhelyengedélyt kiadó közlekedési hatóság részére történő előzetes bejelentés alapján 
elvégezhető az adott telephely 30 kilométeres sugarú körében lévő, a 4. § (1) bekezdés a)–g) pontjaiban szereplő 
tárgyi feltételekkel rendelkező telephelyen is. A  külső kalibrálást legkésőbb a  kalibrálás megkezdését megelőző 
munkanapon be kell jelenteni a közlekedési hatóság részére.

 (5) Egyedi kérelemre a műhely engedélyt kiadó közlekedési hatóság engedélyezheti az adott telephely 30 kilométeres 
sugarú körén kívüli külső kalibrálást is. Az engedélynek tartalmaznia kell a helyszínt és az időintervallumot is.

 (6) Menetíró vezérképviselet – a  műhelyengedélyt kiadó közlekedési hatóság részére történő előzetes bejelentést 
követően – jogosult az egész ország területén menetíró készülék szerelést végezni.

 (7) Digitális menetíró készülék külső kalibrálása esetén, a  kalibrálás elvégzését követően le kell tölteni és legkésőbb 
a  kalibrálást követő munkanapon a  közlekedési hatóság számára a  (3)  bekezdésben nevesített útmutatóban 
foglaltak szerint elektronikus úton meg kell küldeni legalább az alábbiakban felsorolt járműegység memóriájában 
tárolt adatokat a hozzájuk tatozó elektronikus aláírással:
a) járműre vonatkozó adatok;
b) tevékenységekre vonatkozó adatok a kalibrálást megelőző 90 napos időtartamra;
c) eseményekre és hibákra vonatkozó adatok;
d) a jármű sebességére vonatkozó adatok;
e) technikai és kalibrálási adatok.

 (8) A menetíró készülék szereléséhez szükséges menetíró készülék vizsgáló műszereket 12 havonta szükséges kalibrálni.
 (9) A  menetíró készülék szerelését a  165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak betartásával, 

a  menetíró készülék vizsgálatára és beállítására alkalmas kalibrált műszer és vizsgáló berendezés megfelelő 
használatával, valamint a  mérő és vizsgáló berendezések (műszerek) alkalmazási (gyári kezelési) utasításainak 
betartásával kell elvégezni.

 (10) Az  analóg menetíró készülék belső plombáinak felnyitásával járó javítási tevékenység az  alábbiakban szereplő 
további feltételek megléte esetén végezhető:
a) a javítás elvégzéséhez szükséges műszaki dokumentációk és folyamat leírások;
b) a javítás végzéséhez szükséges célszerszámok és alkatrészek;
c) a készüléktípus javítására felkészítő – a közlekedési hatóság által szervezett – tanfolyam elvégzése.

18. § (1) A menetíró szerelőműhely vezetője köteles gondoskodni arról, hogy
a) a  műhelykártyát – a  4.  § (2)  bekezdés d)  pontjában meghatározott módon az  illetéktelen hozzáférés ellen 

védve – a menetíró szerelőműhelyben tárolják,
b) a műhelykártyát kizárólag a tulajdonosa használhassa,
c) a műhelykártyát a kártyakibocsátó hatóságnál leadják, ha

ca) a  digitális menetíró készülék szerelésére engedéllyel rendelkező menetíró szerelőműhely 
(a továbbiakban: digitális menetíró szerelőműhely) e tevékenységét megszünteti,

cb) a  közlekedési hatóság a  digitális menetíró szerelőműhely ellenőrzése alapján a  tevékenység 
végzését felfüggesztette,
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cc) a  műhelykártya tulajdonosának a  digitális menetíró szerelőműhelyben folytatott tevékenysége 
megszűnik.

 (2) A műhelykártyát kizárólag annak tulajdonosa személyesen – a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint az e rendeletben meghatározott előírások betartásával – használhatja. A műhelykártya a kártyatulajdonost 
foglalkoztató digitális menetíró szerelőműhelyben, továbbá – annak megbízása alapján, a közlekedési hatósághoz 
történő előzetes bejelentéssel – más menetíró szerelőműhelyben, vagy az  illesztett jármű üzembentartójának 
telephelyén használható.

7. A menetíró készülék szerelésének hatósági ellenőrzése

19. § (1) A közlekedési hatóság
a) előzetes tájékoztatás nélküli ellenőrzés formájában,
b) eseti célellenőrzés formájában, vagy
c) a rendelkezésre álló elektronikus adatok elemzésével
rendszeresen ellenőrzi a menetíró készülékek szerelését, amely során kiemelten vizsgálja a menetíró szerelőműhely 
tevékenységét, a  jogszabályi előírásoknak, illetve a  műhelyengedélyben foglaltaknak való megfelelést, valamint 
a műhelykártya jogszerű használatát.

 (2) A  közlekedési hatóság a  műhelykártya jogosulatlan vagy szabálytalan használata, vagy a  műhelykártya 
meghamisításának alapos gyanúja esetén – ismétlődő, vagy a  menetíró szerelőműhely vezetőjének felróható 
esetben – a menetíró szerelőműhely tevékenységét egy évig terjedő időre felfüggesztheti.

 (3) A meghamisított műhelykártyát a Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa) alpont szerint ellenőrzésre jogosult szervezet 
a helyszínen elveszi, és a műhelykártya bevonását kezdeményezve azt a kártyakibocsátó hatósághoz továbbítja.

 (4) Ha a  menetíró szerelőműhelyben a  menetíró szerelő, a  menetíró szerelőműhely vezetője, vagy a  menetíró 
szerelőműhely más alkalmazottja
a) akadályozza a hatósági ellenőrzést,
b) az  információs rendszerekben rögzítendő adatokban bekövetkezett változást nem vagy nem határidőben 

jelenti be,
c) a  tevékenységét nem a  hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és az  auditálási tanúsítvány szerinti 

technológiai leírásoknak megfelelően végzi,
d) az engedélyben szereplőtől eltérő működési elvű menetíró készüléket szerel,
e) a hitelesítésre kötelezett műszerek időszakos vizsgálatát elmulasztja,
f ) a műhelykártyát jogosulatlanul használja,
g) a műhelykártyát meghamisítja, vagy
h) az adatletöltési, adattovábbítási vagy adatmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget
a közlekedési hatóság a műhelyengedélyét első alkalommal történő elkövetés esetén 30 napig, második alkalommal 
történő elkövetés esetén 90 napig felfüggeszti.

 (5) Ha a műhelyengedélyt a közlekedési hatóság a 8. § f ) pontja szerint visszavonja a menetíró szerelőműhely részére 
újabb műhelyengedély legkorábban a visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő egy év 
elteltével adható.

8. Menetíró szerelőműhelyek auditálási tanúsítványa

20. § (1) A menetíró szerelőműhelyek auditálását a közlekedési hatóság végzi.
 (2) Az  auditnak ki kell terjednie a  menetíró készülék szerelési tevékenység végzéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételekre, a  szerelési és adminisztratív folyamatokra és eljárásokra, valamint az  alkalmazott biztonsági 
intézkedésekre és a műhelykártyák kezelésére.

 (3) Az auditról a közlekedési hatóság a 3. melléklet szerinti tartalommal auditálási jegyzőkönyvet rögzít.
 (4) A  sikeres auditról a  közlekedési hatóság két évig hatályos auditálási tanúsítványt bocsát ki amely igazolja, hogy 

a  műhely rendelkezik a  menetíró készülék szereléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeknek, folyamataik, 
eljárásaik, biztonsági intézkedéseik és a  műhelykártyák kezelése megfelelnek a  jogszabályi és a  gyártó által előírt 
feltételeknek.
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III. FEJEZET 
A TACHOGRÁF-KÁRTYA ÉS A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK JÓVÁHAGYÁSA

9. A menetíró készülék, az adatrögzítő lap és a tachográf-kártya típusjóváhagyása

21. § (1) Az  EK-típusjóváhagyási okmányt a  közlekedési hatóság, mint jóváhagyó hatóság adja ki, a  gyártó kérelmére, 
a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározott feltételek fennállása esetén,
a) a menetíró készülék típusára a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke alapján,
b) az adatrögzítő lap típusára a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke alapján,
c) a tachográf-kártya típusára a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke alapján.

 (2) Az EK-típusjóváhagyás iránti kérelmet írásban kell benyújtani a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
12.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott, a  típusbizonyítványban és a  műszaki leírásban rögzítendő adatok 
közlésével.

 (3) Az  EK-típusjóváhagyási eljárás díjára, valamint a  díj megfizetésére a  járműalkatrészre, tartozékra és 
járműtulajdonságra vonatkozó jóváhagyási jel („E” vagy „e” jel) használati engedélyére a  közúti járművek 
forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá 
a  gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározottakat kell alkalmazni.

 (4) A  jóváhagyó hatóság szakértő bevonásával ellenőrzi a  menetíró készüléknek, az  adatrögzítő lapnak, valamint 
a tachográf-kártyának az általa kiadott jóváhagyás alapjául szolgáló mintával való egyezőségét.

 (5) Az  ellenőrzés eredménye, valamint az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 
(a  továbbiakban: EGT tagállam) illetékes hatóságától kapott megkeresés alapján a  jóváhagyó hatóság meghozza 
a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkében meghatározott intézkedéseket.

 (6) A 2016/799 bizottsági (EU) végrehajtási rendeletben meghatározott intelligens menetíró készülékek típusvizsgálata 
során az eljárást a végrehajtási rendeletben meghatározott kiegészítő rendelkezéseket is alkalmazva kell elvégezni. 
Ezen eljárások során a  közlekedési hatóság a  gyártót vagy meghatalmazottját további információk benyújtására 
hívhatja fel.

 (7) A  közlekedési hatóság a  korábban kiadott típusjóváhagyását felülvizsgálhatja vagy kiterjesztheti, amennyiben 
a  gyártó vagy meghatalmazottja a  2016/799 bizottsági (EU) végrehajtási rendeletben meghatározott a  menetíró 
készüléken végrehajtott módosításokra alapozottan.

10. Tachográf-kártyák kiadása

22. § (1) A  kártyakiadási kérelem benyújtásakor a  165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott 
természetes személyazonosító adatokat, továbbá az üzembentartóra vagy a menetíró szerelőműhelyre vonatkozó 
adatokat a közlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatványon kell megadni, valamint ezek hitelességét 
személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal kell igazolnia.

 (2) A  kártyakibocsátó hatóság a  tachográf-kártya kiadására irányuló kérelem átvételével egyidejűleg a  járművezetői 
kártya, az  ellenőrzőkártya, valamint a  műhelykártya esetén a  kérelmező személy képmását és névaláírását 
elektronikus úton rögzíti.

 (3) A kártya kiadása iránti kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmező
a) a kártya kiadásához tartozó természetes személyazonosító adatainak, névaláírás mintájának vagy képmásnak 

a kártyakibocsátó hatóság, valamint a kártya megszemélyesítésében közreműködő kártyagyártó által történő 
kezeléséhez nem adja írásbeli hozzájárulását, vagy

b) már rendelkezik – a kérelmezettel megegyező típusú – hatályos tachográf-kártyával, vagy
c) nem rendelkezik a kártya kiadáshoz szükséges feltételekkel.

 (4) A kártyakiadási eljárás során a kártyakibocsátó hatóság, továbbá megbízása alapján a kártya megszemélyesítésében 
közreműködő kártyagyártó a  részére átadott személyazonosító adatokat a  személyes adatok védelméről és 
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben, a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, 
valamint a Kkt.-ben meghatározott módon kezeli.

 (5) A tachográf-kártya időbeli hatálya a kiadásától számítva:
a) járművezetői kártya és vállalkozáskártya esetén 5 év;
b) ellenőrzőkártya esetén 2 év;
c) műhelykártya esetén 1 év.
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23. § (1) A kártyakiadási eljárás megkezdésekor a kártyakibocsátó hatóság a bemutatott okmányok, a Kkt. 44/A. §-a szerint 
nyilvántartás (a  továbbiakban: kártyanyilvántartás), valamint az  EGT tagállamok közti elektronikus kapcsolat útján 
ellenőrzi, hogy a kérelmező rendelkezik-e érvényes tachográf-kártyával.

 (2) A tachográf-kártyához elektronikus biztonsági kódok abban az esetben rendelhetők, ha
a) fennállnak a  165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben a  tachográf-kártya kiadásához 

meghatározott feltételek,
b) azonos típusú érvényes tachográf-kártyával a  kérelmező nem rendelkezik, illetve az  új kártya hatályának 

kezdete a régi kártya lejáratához igazodik,
c) a kérelmező személy szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

 (3) A (2) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén állítható elő a megszemélyesített tachográf-kártya.

24. § (1) A megszemélyesített kártyák adatairól, valamint a kapcsolódó elektronikus biztonsági adatokról a kártyakibocsátó 
hatóság vezeti a  kártyanyilvántartást. A  kártyanyilvántartásban a  kiadott tachográf-kártyán rögzített adatokat 
kártyatípusonként külön adatállományban kell rögzíteni.

 (2) A  kártyanyilvántartásból adatszolgáltatás csak a  hatósági feladatának ellátásához szükséges adatokra kiterjedően 
jogszabályban erre felhatalmazott szervezet számára teljesíthető.

25. § (1) A megszemélyesített, előállított és nyilvántartásba vett járművezetői és vállalkozáskártya – a kérelmező választása 
szerint – személyesen a kérelem benyújtásának helyén vehető át, vagy postai úton továbbítható.

 (2) A műhelykártyát a menetíró szerelőműhely, az ellenőrzőkártyát a Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa) alpont szerint 
ellenőrzésre jogosult szervezet részére kell postai úton továbbítani.

 (3) A  műhelykártyához tartozó személyes azonosító kód kizárólag a  kártyatulajdonos részére adható át, illetve 
postázható.

 (4) A  33.  § (3)  bekezdés a)  pontja esetén a  tachográf-kártya tulajdonosának a  bejelentése alapján a  kártyakibocsátó 
hatóság a tachográf-kártyát hatálytalanítja és annak tényét a nyilvántartásba bejegyzi.

 (5) A  kártyanyilvántartásból megállapítható kártyatulajdonos kérelme alapján a  kártyakibocsátó hatóság 
a  kártyanyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával a  korábban kiadott tachográf-kártya helyett új, azzal 
azonos időbeli hatályú tachográf-kártyát ad ki, ha:
a) az elveszett, ellopták, vagy megsemmisült,
b) valamely okból az működésképtelenné vált,
c) annak időbeli hatálya lejárt,
d) a kártyatulajdonos szokásos tartózkodási helye külföldi ország helyett Magyarország területe lett.

 (6) Az (5) bekezdés b) és c) pontja esetén a kártyacsere kérelemhez csatolni kell a korábban kiadott tachográf-kártyát, 
melyet a kártyakibocsátó hatóság visszavon.

 (7) Az  (5)  bekezdés d)  pontja alapján indult eljárás során az  új tachográf-kártya átvételekor a  külföldi hatóság által 
kibocsátott tachográf-kártyát be kell vonni, amelyet a bevonás okának megjelölésével további intézkedés céljából 
meg kell küldeni a kibocsátó hatósághoz.

26. § (1) A Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa) alpont szerint ellenőrzésre jogosult szervezet a tachográf-kártyát a helyszínen 
elveszi, ha az ellenőrzés során annak gyanúja merül fel, hogy
a) a tachográf-kártyát meghamisították,
b) a tachográf-kártyát nem az a személy használja, aki számára azt kiadták,
c) a kártya tulajdonosa a tachográf-kártyát a valóságnak meg nem felelő nyilatkozat vagy hamisított okmányok 

alapján kapta.
 (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyanút megalapozza, ha

a) a tachográf-kártyán vagy annak elektronikus tároló egységén javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás 
jelei észlelhetőek,

b) a tachográf-kártya anyaga, kivitele a valóditól eltér, vagy
c) a nyilvántartás szerint a tachográf-kártya kiadására nem került sor.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szervezet a  tachográf-kártya elvételéről átvételi elismervényt ad, amely 
tartalmazza az  elvétel e  rendeletben meghatározott jogalapját és a  tachográf-kártya azonosításához szükséges 
adatokat.
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 (4) A  helyszínen elvett tachográf-kártyát, valamint az  intézkedésről készült jegyzőkönyv egy példányát 
az  (1)  bekezdésben meghatározott szervezet három napon belül a  kártyakibocsátó hatóságnak, külföldi hatóság 
által kibocsátott kártya esetén a közlekedési hatóságnak megküldi.

 (5) Az  (1)  bekezdés b)  pontja alapján a  tachográf-kártyát akkor kell elvenni, ha a  tachográf-kártya jogosítottja nincs 
a helyszínen. Az elvett tachográf-kártya csak a kártyatulajdonosnak adható vissza.

 (6) A visszavont tachográf-kártyát a kártyakibocsátó hatóság egy naptári évvel a leadást követően selejtezi.

27. § (1) Járművezetői kártya annak a kérelmező magánszemélynek adható ki, aki rendelkezik gépkocsi vezetésére jogosító 
hatályos vezetői engedéllyel.

 (2) Amennyiben egy kártyabirtokos egy időben rendelkezik a  járművezetői kártyán kívül egyéb (ellenőrző vagy 
műhely) kártyával is, ugyanabba a járműegységbe kizárólag az egyik kártyáját helyezheti be. A kártyabirtokos nem 
vezethet olyan járművet, amelyet ő korábban ellenőrzött vagy kalibrált, illetve nem ellenőrizhet vagy kalibrálhat 
olyan járművet, amelyet az ellenőrzést vagy a kalibrálást megelőzően egy éven belül vezetett.

28. § (1) A vállalkozáskártya kiadását közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás esetén a vállalkozás szakmai vezetője 
– eljárási jogosultságának igazolása után – kérelmezheti.

 (2) A közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás egyidejűleg több érvényes vállalkozáskártyával is rendelkezhet.

29. § (1) Műhelykártya annak a  menetíró szerelőnek adható ki, aki foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll egy 
műhelyengedéllyel rendelkező menetíró műhellyel, és szerelőkre vonatkozó feltételeknek megfelel, és vele 
szemben nem áll fenn a 14. § szerinti összeférhetetlenség.

 (2) A  műhelykártya kiadása iránti kérelmen a  digitális menetíró szerelőműhely vezetőjének nyilatkoznia kell 
az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesüléséről.

 (3) A kártyakibocsátó hatóság a kártyanyilvántartásban a műhelykártyák adatai alapján – a közlekedési hatóság útján – 
teljesíti a  165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31.  cikk (1) és (2)  bekezdésében meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettséget.

30. § (1) A közlekedési hatóság visszavonja a személyre szóló műhelykártyát, ha
a) azt a menetíró szerelő kéri,
b) a menetíró szerelő elhalálozott,
c) a műhelykártya kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
d) a közlekedési hatóság visszavonja a menetíró szerelő szerelői engedélyét, és törli őt a névjegyzékből a Kkt. 

27/B. § (6) bekezdése szerint,
e) a műhelykártya kérelmezése során a menetíró szerelő valótlan adatokat adott meg,
f ) a  menetíró szerelő az  e  rendeletben meghatározott kötelezettségeit – az  első megszegést megállapító 

határozat jogerőre emelkedésétől számított – 2 éven belül legalább további 3 esetben megszegte,
g) a  menetíró szerelő az  e  rendeletben előírt továbbképzési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítette, 

és a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem nyújtott be, vagy benyújtott, de azt a közlekedési 
hatóság elutasította.

 (2) A Kkt. 27/B. § (6) bekezdés d) pontja szerint súlyosan szegi meg kötelezettségeit az a menetíró szerelő, aki
a) a vizsgálat során a mérőműszerek mérési eredményét befolyásolja,
b) a  menetíró készülék működésének befolyásolására alkalmas eszközt épít be, vagy ilyen beépített eszköz 

használatát nem kifogásolja meg,
c) a  menetíró készüléket úgy kalibrálja, hogy az  a  rögzített adatok befolyásolására, megváltoztatatására 

alkalmas, vagy
d) valótlan adatot rögzít.

31. § (1) Ellenőrzőkártya kiadását a  menetíró ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező hatóság vezetője kérheti az  általa 
foglalkoztatott menetíró ellenőr számára a  közlekedési hatóságtól. Ellenőrzőkártya a  35.  § szerint a  menetíró 
ellenőrzésére kijelölt személy részére kérhető.

 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően ellenőrzőkártyát közúti közlekedési szakterületre bejegyzett – menetíró ellenőri 
tanfolyamot végzett – igazságügyi szakértő is igényelhet.
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 (3) Az  ellenőrzőkártya kiadásakor – az  ellenőrző hatóság és a  közlekedési hatóság közötti megállapodás esetén  – 
a  menetíró ellenőrök adatainak és képmásának rögzítését a  menetíró ellenőrt foglalkoztató ellenőrző hatóság is 
elvégezheti.

 (4) A  menetíró ellenőr és a  (2)  bekezdésben maghatározott igazságügyi szakértő az  ellenőrzőkártyát kizárólag 
a feladatkörébe tartozó ellenőrzés során és kizárólag személyesen használhatja.

 (5) A menetíró ellenőrt foglalkoztató ellenőrző hatóság köteles gondoskodni arról, hogy
a) a szolgálaton kívüli menetíró ellenőr ellenőrzőkártyáját illetéktelen hozzáférés ellen védve tárolják,
b) az ellenőrzőkártyát kizárólag a kártyatulajdonos használhassa,
c) az  ellenőrzőkártyát a  közlekedési hatóságnál leadják, ha az  ellenőrzőkártya tulajdonosának a  menetíró 

ellenőri jogállása megszűnik.

IV. FEJEZET 
A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATA

11. A menetíró készülék, az adatrögzítő lap, a tachográf-kártya használata

32. § (1) A  menetíró készülék csak a  típusához jóváhagyott és a  165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
előírt adatokkal ellátott adatrögzítő lappal vagy nyomtató papírral, továbbá érvényes, működőképes és 
a járművezető részére kiadott tachográf-kártyával használható.

 (2) Az  üzembentartó köteles biztosítani, hogy a  menetíró készülékkel ellátott járművet olyan személy vezesse, aki 
rendelkezik a  menetíró készülék szabályos működtetéséhez a  menetíró készülék működési elve szerint szükséges 
ismeretekkel és
a) a menetíró készülék típusához jóváhagyott, elegendő mennyiségű adatrögzítő lappal vagy
b) a digitális menetíró készülékkel felszerelt jármű esetén a személyére szólóan kiadott, érvényes járművezetői 

kártyával, továbbá elegendő mennyiségű nyomtatópapírral.
 (3) Az üzembentartó köteles gondoskodni arról, hogy

a) 1 évre visszamenően rendelkezésre álljanak a  járművét vezető járművezetők tevékenységének 
a dokumentálására
aa) analóg menetíró készülék esetén az adatrögzítő lapok,
ab) digitális menetíró készülék esetén a digitális menetíró készülék által rögzített adatok, elektronikus 

formában, és
b) az a) pontban foglaltakat a közlekedési hatóság felhívására rendelkezésre bocsássák.

 (4) A (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltak teljesítése érdekében az üzembentartó köteles
a) a  foglalkoztatott járművezetőjének járművezetői kártyájáról – amennyiben az  adott időszakban a  kártyát 

használták – 28 naponként legalább egy alkalommal, valamint az  üzemben tartott járművébe beépített 
digitális menetíró készülékről 90 naponként legalább egy alkalommal a tárolt adatokat letölteni,

b) a  javításra kerülő menetíró készülék esetén a  digitális menetíró készüléket javító műhely által letöltött 
adatokat átvenni, továbbá

c) a  letöltött adatokat elektronikus adattárolón – a  fájlok megváltoztathatatlanságát biztosító elektronikus 
aláírásokkal együtt, változatlan formában – a letöltést követő 12 hónapig megőrizni, és a közlekedési hatóság 
számára ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsátani.

33. § (1) Az  üzembentartó, illetve távollétében a  járművezető a  menetíró készülék meghibásodása esetén köteles 
gondoskodni arról, hogy
a) a fuvarfeladat befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a meghibásodást követő egy héten belül 

a menetíró készülék javítása az erre jogosult menetíró szerelőműhelyben megtörténjen, és
b) a járművel a javítás megtörténtéig új fuvarfeladatot ne kezdjenek meg.

 (2) Amennyiben a jármű fuvarfeladata a menetíró készülék meghibásodását követő egy héten belül nem fejeződik be, 
a menetíró készülék megjavíttatásáról a járművezető köteles – a fuvarfeladat megszakításával – gondoskodni.

 (3) A kártyatulajdonos a közlekedési hatóságnál köteles bejelenteni, ha a részére kiadott tachográf-kártya
a) elveszett, megsemmisült, vagy azt ellopták,
b) megrongálódás, elhasználódás vagy egyéb ok miatt működésképtelenné vált.
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12. A menetíró készülékek hatósági ellenőrzése során keletkezett személyazonosító adatok kezelése

34. § (1) A  menetíró készülékek használatával összefüggésben a  közlekedési hatóság az  általa végzett ellenőrzések során 
keletkezett személyazonosító adatokat, a  Kkt. 46/A.  §-ának rendelkezései szerint jogosult a  közlekedési hatóság 
rögzíteni és feldolgozni.

 (2) A  165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 43.  cikk rendelkezéseinek megfelelően a  menetíró 
készülékkel foglalkozó fórumon hazánk képviseletében közreműködő szakértő személyt a  közlekedési hatóság 
jelöli ki.

13. A menetíró ellenőrök tevékenysége

35. § (1) Menetíró ellenőr tevékenységet a  menetíró ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező hatóság vezetője által a  menetíró 
ellenőrzésre kijelölt személy végezhet.

 (2) A  menetíró ellenőrzésre olyan – az  ellenőrző hatóság által foglalkoztatott – személy jelölhető ki, aki eleget tesz 
a (4) bekezdés szerinti képzettségi feltételeknek, és menetíró ellenőri alapképesítéssel rendelkezik.

 (3) A menetíró ellenőrnek az alapképesítés megszerzését követő 5 éven belül továbbképzési képesítést kell szereznie, 
majd 5 évente a továbbképzési képesítés követelményeinek megfelelő vizsgát kell tennie.

 (4) A menetíró ellenőri képesítés (alapképesítés, továbbképzési képesítés) megszerzésének feltétele
a) az előírt képzésen való részvétel és
b) az előírt vizsgakötelezettség sikeres teljesítése.

 (5) A  (3)  bekezdés szerinti képzést a  közlekedési hatóság vagy az  általa kijelölt képzőszerv, a  vizsgát a  közlekedési 
hatóság szervezi.

 (6) A menetíró ellenőri képesítés megszerzéséhez szükséges tantárgyi és vizsgakötelezettséget az 1. melléklet alapján 
a közlekedési hatóság által meghatározott tantervi és vizsgakövetelmények tartalmazzák.

 (7) A  közlekedési hatóság az  előírt vizsgakötelezettségek sikeres teljesítése után a  képzésnek megfelelő menetíró 
ellenőr képesítést ad ki.

V. FEJEZET 
NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI ADATKÖZLÉS

36. § (1) A  közlekedési hatóság megküldi a  165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22.  cikk (3)  bekezdésében 
meghatározott, a menetíró szerelőműhelyekkel, járműgyártókkal és szerelőkkel kapcsolatban, a menetíró készülék 
beépítésével és vizsgálatával összefüggésben nyilvántartott, szükséges információkat a Bizottságnak.

 (2) A  jóváhagyó hatóság ellátja a  165/2014/EU rendelet 15.  cikkében az  EGT tagállamok illetékes hatóságai részére 
meghatározott nemzetközi adatközlési és értesítési feladatokat.

VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

38. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos
a) ellenőrzőkártyával rendelkező ellenőrző tisztviselők esetében a képzésükre,
b) műhelykártyával rendelkező menetíró szerelők esetében a képzésükre,
c) engedéllyel rendelkező műhelyek esetében az auditálási tanúsítványra,
d) a járművezetői kártyára, az ellenőrzőkártyára, valamint a vállalkozáskártyára
vonatkozó rendelkezéseket 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

 (2) A  rendelet hatálybalépését követően 2017. december 31-éig a  közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) 
GKM rendelet szerinti tachográf-kártyát kell kiadni.
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39. §  Ez a rendelet
a) a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt menetíró 

készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó 
egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) a  menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására 
vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról szóló, 2016. március 18-i 2016/799 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

40. § (1) Hatályát veszti a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK 
tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet.

 (2) Hatályát veszti a  gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) 
KHVM rendelet
a) 2. § e)–i) pontja,
b) 10. § (6) és (8) bekezdése,
c) 11. § (2) bekezdés e) pontja,
d) 11. § (3) bekezdése,
e) 14. § (1) és (1a) bekezdése,
f ) 1. számú melléklet 18. pontja,
g) 3. számú melléklet 15. pontja,
h) 9. és 10. számú melléklete.

 (3) Hatályát veszti a  gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) 
KHVM rendelet
a) 5. számú melléklet 3.  pont alatti táblázatában lévő „menetíró illesztése, vizsgálata” és „sebességkorlátozó 

vizsgálata” sorai;
b) 6. számú melléklet táblázatában lévő „menetírót ellenőrző műszer” és „sebességkorlátozót ellenőrző műszer” 

sorai;
c) 7. számú melléklet táblázatában lévő „menetíró vizsgáló műszer” és „sebességkorlátozó vizsgáló műszer” 

sorai.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A menetíró szerelőre és a menetíró ellenőrre vonatkozó képesítési követelmények

 1. Az Analóg menetíró szerelő alapképesítés
A képesítés megszerzéséhez a  menetíró szerelő jelöltnek szaktanfolyamon kell részt vennie. A  szaktanfolyam két 
elméleti és egy gyakorlati tantárgyból, valamint az azokat követő vizsgákból áll.
1.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának kötelező 

tematikái óraszámmal:
a) az  analóg menetíró készülékekkel kapcsolatos hazai, nemzetközi és európai uniós jogi ismeretek 

(1 óra),
b) az analóg menetíró készülékek kezelési szabályainak elsajátítása (1 óra),
c) a kalibrálási jegyzőkönyv létrehozása, a folyamat dokumentálása (1 óra).
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1.2. A  szaktanfolyam „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának kötelező 
tematikái óraszámmal:
a) a  jóváhagyással rendelkező analóg menetíró készülékek szerkezeti egységeinek és azok 

működésének megismerése, az analóg menetíró készülék egységeinek elhelyezkedése, a kalibrálás, 
metrológiai ismeretek, készülék időszakos felülvizsgálatának menete (3 óra),

b) az  analóg menetíró készülékek be- és kiszerelésének szabályai, plombálási pontok megismerése 
(1 óra),

c) az  alkalmas vizsgáló eszközök működésének, csatlakozási helyeinek megismerése, az  eszközök 
kezelésének elsajátítása (2 óra),

d) az  analóg menetíró készülék ellenőrzésének folyamata, a  kalibrálás, az  időszakos felülvizsgálat 
menete, a  leggyakrabban elkövetett hibák ismertetése, a  beépített manipulációs eszközök 
működése, észlelésük folyamata (2 óra).

1.3. A szaktanfolyam „Szerelési gyakorlat” elnevezésű gyakorlati tantárgyának kötelező tematikái óraszámmal:
a) analóg menetíró készülék (tachográf fej, kábel, jeladó) ellenőrzési ismeretek (2 óra),
b) az  alkalmas programozó eszközök kezelése, a  kalibrálás gyakorlati végrehajtása, beállítási (w, k, l) 

értékek meghatározása (2 óra),
c) komplex kalibrálási és ellenőrzési művelet végrehajtása és a  folyamat megfelelő dokumentálása 

(1 óra).
1.4. „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy

1.4.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 
vizsga, melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

1.4.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

1.5. „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy
1.5.1. A szaktanfolyam „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 

vizsga, melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

1.5.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

1.6. „Szerelési gyakorlat” elnevezésű gyakorlati vizsgatárgy
1.6.1. A  szaktanfolyam „Szerelési gyakorlat” elnevezésű gyakorlati tantárgyát követő gyakorlati vizsga, 

melynek megoldására 60 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

1.6.2. A  vizsgán a  vizsgázónak egy szerelési, dokumentálási, kalibrálási feladatot szimulálva kell számot 
adnia tudásáról.

1.6.3. Sikertelen a vizsga, ha:
a) a  szerelési, kalibrálási művelet során a  vizsgázó a  tantervi és vizsgakövetelményekben 

meghatározott, sikertelenséget okozó hibát ejt,
b) tájékozatlanságot mutat a dokumentálási feladatait illetően.

 2. Az Analóg menetíró szerelő továbbképzési képesítés
A képesítés megszerzéséhez az analóg menetíró szerelőnek szaktanfolyamon kell részt vennie. A szaktanfolyam két 
elméleti és egy gyakorlati tantárgyból, valamint az elméleti tantárgyakat követő egy-egy elméleti vizsgából áll.
2.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának tematikája az  analóg 

menetíró készülékekkel kapcsolatos hazai, nemzetközi és európai uniós jogi szabályozás változásának 
ismertetése és tapasztalatok cseréje (1 óra).

2.2. A  szaktanfolyam „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának tematikája 
a  manipulációs eszközök eltávolításának módja, új manipulációs technikák bemutatása és tapasztalatok 
megosztása (2 óra).

2.3. A  szaktanfolyam „Szerelési gyakorlat” elnevezésű gyakorlati tantárgyának tematikája az  analóg menetíró 
készülék kalibrálási, kiszerelési, beszerelési művelet végrehajtása, annak megfelelő dokumentálása és 
tapasztalatok cseréje (2 óra).
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2.4. „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy
2.4.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 

vizsga, melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

2.4.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

2.5. „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy
2.5.1. A szaktanfolyam „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 

vizsga, melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

2.5.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

 3. A Digitális menetíró szerelő alapképesítés
A képesítés megszerzéséhez a  digitális menetíró szerelő jelöltnek szaktanfolyamon kell részt vennie. 
A szaktanfolyam két elméleti és egy gyakorlati tantárgyból, valamint az azokat követő vizsgákból áll.
3.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának kötelező 

tematikái óraszámmal:
a) a  digitális menetíró készülékekkel kapcsolatos hazai, nemzetközi és európai uniós jogi ismeretek 

(1 óra),
b) a kalibrálási folyamat dokumentálása, a műhelykártya kezelésének szabályai (1 óra),
c) az adatletöltés, adatkezelés, adatmegőrzés és az adatok kiszolgáltatásának szabályai (1 óra).

3.2. A  szaktanfolyam „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának kötelező 
tematikái óraszámmal:
a) jóváhagyással rendelkező digitális menetíró készülékek szerkezeti egységeinek és azok 

működésének megismerése, a  készülék egységeinek elhelyezkedése, az  aktiválás, a  kalibrálás, 
metrológiai ismeretek (3 óra),

b) digitális menetíró készülékek be- és kiszerelésének szabályai, plombálási pontok megismerése, 
a mozgásérzékelő szerkezete és működése (1 óra),

c) digitális menetíró készülékek kezelési szabályainak elsajátítása, piktogram ismeret (1 óra),
d) az  alkalmas vizsgálóeszközök működésének, csatlakozási helyeinek megismerése, az  eszközök 

kezelésének elsajátítása, szoftverismeret, kinyomatok és a  technikai adatok bevitelének szabályai 
(2 óra),

e) digitális menetíró készülék ellenőrzésének folyamata, az  aktiválás és a  kalibrálás, a  leggyakoribb 
elkövetett hibák ismertetése, eszközök működése, észlelésük folyamata (2 óra).

3.3. A szaktanfolyam „Szerelési gyakorlat” elnevezésű gyakorlati tantárgyának kötelező tematikái óraszámmal:
a) digitális menetíró készülék (fedélzeti egység, kábel, mozgásérzékelő) ellenőrzési ismeretek (2 óra),
b) az  alkalmas programozó eszközök kezelése, az  aktiválás és a  kalibrálás gyakorlati végrehajtása, 

beállítási (w, k, l) értékek meghatározása (2 óra),
c) aktiválás, kalibrálási és ellenőrzési művelet végrehajtása, a  folyamat megfelelő dokumentálása 

(1 óra).
3.4. „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy

3.4.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 
vizsga, melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

3.4.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

3.5. „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy
3.5.1. A szaktanfolyam „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 

vizsga, melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

3.5.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.
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3.6. „Szerelési gyakorlat” elnevezésű gyakorlati vizsgatárgy
3.6.1. A  szaktanfolyam „Szerelési gyakorlat” elnevezésű gyakorlati tantárgyát követő gyakorlati vizsga, 

melynek megoldására 60 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

3.6.2. A  vizsgán a  vizsgázónak egy szerelési, dokumentálási, aktiválási és kalibrálási feladatot szimulálva 
kell számot adnia tudásáról.

3.6.3. Sikertelen a vizsga, ha:
a) a  szerelési, kalibrálási művelet során a  vizsgázó a  tantervi és vizsgakövetelményekben 

meghatározott, sikertelenséget okozó hibát ejt,
b) tájékozatlanságot mutat a dokumentálási feladatait illetően.

 4. A Digitális menetíró szerelő továbbképzési képesítés
A képesítés megszerzéséhez a digitális menetíró szerelőnek szaktanfolyamon kell részt vennie.
A szaktanfolyam két elméleti és egy gyakorlati tantárgyból, valamint az  elméleti tantárgyakat követő egy-egy 
elméleti vizsgából áll.
4.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának tematikája a  digitális 

menetíró készülékekkel kapcsolatos hazai, nemzetközi és európai uniós jogi szabályozás változásának 
ismertetése és tapasztalatok cseréje (1 óra).

4.2. A  szaktanfolyam „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának tematikája az  új 
digitális menetíró készülékek technikai fejlődése és programok megismerése, kezelésük módja, manipulációs 
eszközök eltávolításának módja, új manipulációs technikák bemutatása és tapasztalatok megosztása (2óra).

4.3. A  szaktanfolyam „Szerelési gyakorlat” elnevezésű gyakorlati tantárgyának tematikája a  digitális menetíró 
készülékek aktiválását, kalibrálását vizsgáló eljárásokat, eszközöket érintő változások bemutatása, 
megismerése, kezelésük gyakorlása (2 óra).

4.4. „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy
4.4.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 

vizsga, melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

4.4.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

4.5. „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy
4.5.1. A szaktanfolyam „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 

vizsga, melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

4.5.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

 5. Az Analóg menetíró szerelő alapképesítés és a Digitális menetíró szerelő alapképesítés együttes megszerzése
A képesítések együttes megszerzéséhez a  menetíró szerelő jelöltnek szaktanfolyamon kell részt vennie. 
A szaktanfolyam két elméleti és egy összevont gyakorlati tantárgyból, valamint az azokat követő két elméleti és két 
gyakorlati vizsgából áll.
5.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának kötelező 

tematikái óraszámmal:
a) az analóg és a digitális menetíró készülékekkel kapcsolatos hazai, nemzetközi és európai uniós jogi 

ismeretek (1 óra),
b) az analóg menetíró készülékek kezelési szabályainak elsajátítása (1 óra),
c) kalibrálási jegyzőkönyv létrehozása, a folyamat dokumentálása (1 óra),
d) a digitális menetíró készülék kalibrálási folyamatának dokumentálása, a műhelykártya kezelésének 

szabályai (1 óra),
e) az adatletöltés, adatkezelés, adatmegőrzés és az adatok kiszolgáltatásának szabályai (1 óra).

5.2. A  szaktanfolyam „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának kötelező 
tematikái óraszámmal:
a) a jóváhagyással rendelkező analóg és digitális menetíró készülékek szerkezeti egységeinek és azok 

működésének megismerése, az  analóg menetíró készülék egységeinek elhelyezkedése, a  digitális 
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menetíró készülék aktiválása, a  kalibrálás, metrológiai ismeretek, az  analóg menetíró készülék 
időszakos felülvizsgálatának menete (5 óra),

b) az  analóg és a  digitális menetíró készülékek be- és kiszerelésének szabályai, plombálási pontok 
megismerése (2 óra),

c) az  alkalmas vizsgáló eszközök működésének, csatlakozási helyeinek megismerése, az  eszközök 
kezelésének elsajátítása szoftverismeret, kinyomatok és a  technikai adatok bevitelének szabályai 
(3 óra),

d) az  analóg és a  digitális menetíró készülék ellenőrzésének folyamata, a  kalibrálás, az  analóg 
menetíró készülék időszakos felülvizsgálatának menete, a  digitális menetíró készülék aktiválása, 
a  leggyakrabban elkövetett hibák ismertetése, a  beépített manipulációs eszközök működése, 
észlelésük folyamata (3 óra),

e) digitális menetíró készülékek kezelési szabályainak elsajátítása, piktogram ismeret (1 óra).
5.3. A szaktanfolyam „Szerelési gyakorlat” elnevezésű gyakorlati tantárgyának kötelező tematikái óraszámmal:

a) az  analóg menetíró készülékre (tachográf fej, kábel, jeladó) és a  digitális menetíró készülékre 
(fedélzeti egység, kábel, mozgásérzékelő) vonatkozó ellenőrzési ismeretek (3 óra),

b) az  alkalmas programozó eszközök kezelése, az  aktiválás és a  kalibrálás gyakorlati végrehajtása, 
beállítási (w, k, l) értékek meghatározása (3 óra),

c) komplex kalibrálási és ellenőrzési művelet végrehajtása és a  folyamat megfelelő dokumentálása 
analóg menetíró készülék esetében (2 óra),

d) aktiválás, kalibrálási és ellenőrzési művelet végrehajtása a  folyamat megfelelő dokumentálása 
digitális menetíró készülék esetében (2 óra).

5.4. „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy
5.4.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 

vizsga, megoldására 40 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. A vizsgatárgy ismeretanyaga megegyezik 
a tantárgy ismeretanyagával.

5.4.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

5.5. „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy
5.5.1. A szaktanfolyam „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 

vizsga, megoldására 40 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. A vizsgatárgy ismeretanyaga megegyezik 
a tantárgy ismeretanyagával.

5.5.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

5.6. „Analóg menetíró készülék szerelési ismeretek” elnevezésű gyakorlati vizsgatárgy
5.6.1. A  szaktanfolyam „Szerelési gyakorlat” elnevezésű gyakorlati tantárgyát követő gyakorlati vizsga, 

melynek megoldására 60 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

5.6.2. A vizsgán a vizsgázónak egy analóg menetíró készülék szerelési, dokumentálási, kalibrálási feladatot 
szimulálva kell számot adnia tudásáról.

5.6.3. Sikertelen a vizsga, ha:
a) a  szerelési, kalibrálási művelet során vizsgázó a  tantervi és vizsgakövetelményekben 

meghatározott, sikertelenséget okozó hibát ejt,
b) tájékozatlanságot mutat a dokumentálási feladatait illetően.

5.7. „Digitális menetíró készülék szerelési ismeretek” elnevezésű gyakorlati vizsgatárgy
5.7.1. A  szaktanfolyam „Szerelési gyakorlat” elnevezésű gyakorlati tantárgyát követő gyakorlati vizsga, 

melynek megoldására 60 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

5.7.2. A  vizsgán a  vizsgázónak egy digitális mentíró készülék szerelési, dokumentálási, aktiválási és 
kalibrálási feladatot szimulálva kell számot adnia tudásáról.

5.7.3. Sikertelen a vizsga, ha:
a) a  szerelési, kalibrálási művelet során a  vizsgázó a  tantervi és vizsgakövetelményekben 

meghatározott, sikertelenséget okozó hibát ejt,
b) tájékozatlanságot mutat a dokumentálási feladatait illetően.
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 6. Az  Analóg menetíró szerelő továbbképzési képesítés és a  Digitális menetíró szerelő továbbképzési képesítés 
együttes megszerzése
A képesítés megszerzéséhez az  „Analóg menetíró szerelő alapképesítés”-sel és „Digitális menetíró szerelő 
alapképesítés”-sel is rendelkező menetíró szerelőnek szaktanfolyamon kell részt vennie. A  szaktanfolyam két 
elméleti és egy gyakorlati tantárgyból, valamint az elméleti tantárgyakat követő egy-egy elméleti vizsgából áll.
6.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának tematikája az  analóg 

és a  digitális menetíró készülékekkel kapcsolatos hazai, nemzetközi és európai uniós jogi szabályozás 
változásának ismertetése és tapasztalatok cseréje (1 óra).

6.2. A  szaktanfolyam „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának tematikája az  új 
digitális menetíró készülékek technikai fejlődése és programok megismerése, kezelésük módja, valamint 
a manipulációs eszközök eltávolításának módja, új manipulációs technikák bemutatása, tapasztalatok cseréje 
(2 óra).

6.3. A  szaktanfolyam „Szerelési gyakorlat” elnevezésű gyakorlati tantárgyának tematikája a  menetíró készülékek 
kiszerelési, beszerelési műveletének végrehajtása, annak megfelelő dokumentálása, az  aktiválását, 
a  kalibrálását, a  vizsgáló eljárásokat, eszközöket érintő változások bemutatása, megismerése, kezelésük 
gyakorlása és tapasztalatok cseréje (3 óra).

6.4. „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy
6.4.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 

vizsga, melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

6.4.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

6.5. „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy
6.5.1. A szaktanfolyam „Szerkezeti és kalibrálási ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 

vizsga, melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

6.5.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

 7. A Menetíró ellenőr alapképesítés
A képesítés megszerzéséhez a  menetíró ellenőr jelöltnek szaktanfolyamon kell részt vennie. A  szaktanfolyam két 
elméleti és egy gyakorlati tantárgyból, valamint az azokat követő vizsgákból áll.
7.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának kötelező 

tematikái óraszámmal:
a) a  gépjárművezetők vezetési és pihenőidejének, valamint az  utazó munkavállaló munkaidejének 

szabályozásához kapcsolódó hazai, nemzetközi és európai uniós jogi ismeretek (1 óra),
b) vezetési idők, a  szünetek, a  pihenőidők, a  több vezetővel végrehajtott szállítások, kompon vagy 

vasúton végzett szállítási műveletek szabályai (2 óra),
c) menetíró korong feladata, adattartalma, használata, az  adatrögzítés folyamata, digitális tachográf-

kártyák fajtái, használatukkal kapcsolatos ismeretek (2 óra),
d) analóg és digitális menetíró készülékek kezelésének részletes szabályai, a  gyári adattábla 

adattartalma, zárjelek alkalmazása, pontos elhelyezkedése, a  műszaki beállítási értékek rögzítése, 
a technikai kinyomat adattartalma (2 óra).

7.2. A szaktanfolyam „Ellenőrzési ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának kötelező tematikái óraszámmal:
a) analóg és digitális menetíró készülék szerkezeti felépítése és működésével kapcsolatos 

alapismeretek, mozgásérzékelő és jeladó működése (3 óra),
b) jóváhagyással rendelkező digitális menetíró készülékek szerkezeti egységeinek és azok 

működésének megismerése, a  készülék egységeinek elhelyezkedése, az  aktiválás, a  kalibrálás, 
metrológiai ismeretek (3 óra),

c) analóg és digitális menetíró készülékek ellenőrzése, a  korongon észlelhető hibák, csalások 
felderítésének folyamata, analóg menetíró készülék diagnosztikai elemei (2 óra),

d) közúti és telephelyi ellenőrzések szervezése és végrehajtása, az  elemzéshez alkalmazott eszközök 
használatának alapjai (2 óra).
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7.3. A szaktanfolyam „Gyakorlati ismeretek” elnevezésű gyakorlati tantárgyának kötelező tematikái óraszámmal:
a) jóváhagyással rendelkező menetíró készülékek kezelése, korongrajzolatok elemzése, különféle 

kinyomatok készítése, adattartalmukra vonatkozó ismeretek (2 óra),
b) manipulációk bemutatása és feltárása, komplett ellenőrzés elvégzése, dokumentálása (2 óra),
c) adatelemzés közvetlenül a  készülékről, gépkocsivezetői kártyáról letöltött állománnyal, archivált 

adatállománnyal (2 óra).
7.4. „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy

7.4.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 
vizsga, melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

7.4.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

7.5. „Ellenőrzési ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy
7.5.1. A  szaktanfolyam „Ellenőrzési ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti vizsga, 

melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

7.5.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

7.6. „Gyakorlati ismeretek” elnevezésű gyakorlati vizsgatárgy
7.6.1. A  szaktanfolyam „Gyakorlati ismeretek” elnevezésű gyakorlati tantárgyát követő gyakorlati 

vizsga, melynek megoldására 60 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

7.6.2. A vizsgán a vizsgázónak egy letöltési, adatelemzési, dokumentálási feladatot szimulálva kell számot 
adnia tudásáról.

7.6.3. Sikertelen a vizsga, ha:
a) az  adatletöltési, adatelemzési művelet során a  vizsgázó a  tantervi és 

vizsgakövetelményekben meghatározott, sikertelenséget okozó hibát ejt,
b) nem tudja az adatokat megfelelően letölteni,
c) tájékozatlanságot mutat a dokumentálási feladatait illetően.

 8. A Menetíró ellenőr továbbképzési képesítés
A képesítés megszerzéséhez a menetíró ellenőrnek szaktanfolyamon kell részt vennie. A szaktanfolyam két elméleti 
és egy gyakorlati tantárgyból, valamint az elméleti tantárgyakat követő egy-egy elméleti vizsgából áll.
8.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának tematikája az  analóg 

és digitális menetíró készülékekkel kapcsolatos hazai, nemzetközi és európai uniós jogi szabályozás 
változásának ismertetése és tapasztalatok cseréje (1 óra).

8.2. A szaktanfolyam „Ellenőrzési ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyának tematikája:
a) manipulációs eszközök eltávolításának módja, új manipulációs technikák bemutatása és 

tapasztalatok megosztása (2 óra),
b) új vizsgálati technológiák, eszközök megismerése (2óra).

8.3. A  szaktanfolyam „Gyakorlati ismeretek” elnevezésű gyakorlati tantárgyának tematikája az  új elemző 
szoftverek, letöltő eszközök bemutatása, a kezelésük betanítása, tapasztalatok cseréje (3 óra).

8.4. „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti vizsgatárgy
8.4.1. A  szaktanfolyam „Jogi és adminisztratív ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő elméleti 

vizsga, melynek megoldására 40 perc áll a  vizsgázó rendelkezésére. A  vizsgatárgy ismeretanyaga 
megegyezik a tantárgy ismeretanyagával.

8.4.2. A  vizsgán 40 feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolni, az  elérhető maximális pontszám 40. 
A vizsgázó megfelelt, ha legkevesebb 30 pontot elért.

8.5. „Ellenőrzési ismeretek” elnevezésű elméleti vizsga
8.5.1. A  szaktanfolyam „Ellenőrzési ismeretek” elnevezésű elméleti tantárgyát követő és annak 

tematikájára épülő elméleti vizsga megoldására 40 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.
8.5.2. A vizsgán 40 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 40. A vizsgázó megfelelt, 

ha legkevesebb 30 pontot elért.
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 9. A Menetíró szerelő és menetíró ellenőr vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételei
9.1. Az elméleti vizsgatárgy vizsgáztatásához szükséges képesítés, végzettség és gyakorlat:

a) felsőfokú végzettség és közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés vagy
b) közúti járműgépész, illetve annak megfelelő felsőfokú végzettség.

9.2. Az elméleti vizsgatárgy vizsgáztatásának tárgyi feltétele
 A vizsgát kizárólag számítógépes elméleti vizsgateremben lehet lebonyolítani a  kategóriás vizsgáztatásra 

vonatkozó eljárásrend betartásával.
9.3. A gyakorlati vizsgatárgy vizsgáztatásához szükséges képesítés, végzettség és gyakorlat:

a) közúti járműgépész, illetve annak megfelelő felsőfokú végzettség, valamint
b) menetíró ellenőri nyilvántartásban való szereplés vagy legalább 5 éves műszaki vizsgabiztosi 

gyakorlat.
9.4. A gyakorlati vizsgatárgy vizsgáztatásának tárgyi feltételei:

a) menetíró szerelő, kalibráló műhely teljes felszerelésével,
b) menetíró ellenőrző szoftverek, letöltő kulcs (kulcsok),
c) menetíró szerelői és menetíró ellenőri képzésnek megfelelő menetíróval szerelt jármű

 rendelkezésre állása.

2. melléklet a 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A kalibrálási jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

 A. Vizsgálatra vonatkozó adatok
A1. „Kalibrálási jegyzőkönyv – Magyarország/Hungary” felirat;
A2. Ellenőrző kód;
A3. Jegyzőkönyv sorszáma;
A4. Tulajdonos vagy üzemben tartó neve és címe;
A5. Vizsgálatot végző szervezet neve és címe;
A6. Menetíró vizsgálat helye és ideje;
A7. Menetíró szerelőműhely nyilvántartási száma;
A8. Munkalap száma;
A9. Következő kötelező vizsgálat határnapja;

 B. Gépjármű adatok
B1. Gyártmány
B2. Típus
B3. Forgalmi rendszám
B4. Alvázszám

 C. Menetíró készülék adatok
C1. Gyártmány
C2. Típus
C3. Gyári szám
C4. Mozgásérzékelő sorozatszáma/gyártási éve

 D. Vizsgálati adatok
D1. Elvégzett vizsgálatok
o csak készülék vizsgálat
o időszakos vizsgálat
o javítás utáni vizsgálat
o új beszerelést, cserét követő vizsgálat
D2. Kilométer számláló műszer értéke
 a vizsgálat előtt
 a vizsgálat után
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D3. Sebesség méréshatár [km/h]
D4. Gumiabroncs mérete
D5. Hajtott tengelyen mért gumiabroncs nyomások
D6. Útimpulzus szám (járműállandó) w[imp/km]
D7. Műszerállandó k[imp/km]
D8. Gördülő kerület [mm]

 E. Készülékvizsgálat
E1. Útmérés vizsgálat – eltérés [%]
E2. Sebességvizsgálat – eltérés [km/h]
E3. Időmérés vizsgálat – eltérés [s/nap]

 F. Sebesség határoló berendezés
F1. Gyártmánya
F2. Típusa
F3. Beállított sebesség értéke [km/h]

 G. M1/N1 Adapter
G1. Gyártmány
G2. Gyártási éve
G3. Gyári száma
G4. Beépítés hely a járművön
G5. Beépítés időpontja
G6. Kábel színe

 H. Tanúsítás
H1. Plombajel
 a vizsgálat előtt
 a vizsgálat után
H2. Analóg készülék javítását végző szervezet plombajele
 a javítás előtt
 a javítás után
H3. Tanúsító szervezet bélyegzője
H4. Tanúsítást végző menetíró szerelő neve
H5. Tanúsítást végző menetíró szerelő aláírása

 I. Vizsgálati jelentés a menetíró rendszer a 165/2014/EU Rendelet, 23. cikk 3–4. pontja szerinti megvizsgálásáról
I1. Vizsgálat helye és ideje
I2. Elvégzett vizsgálatok
 Gyártóművi címke meglétének és sértetlenségének ellenőrzése
 Típus jóváhagyási jel ellenőrzése
 Menetíró rendszer kábeleinek és plombálásának ellenőrzése
 Impulzusadó azonosítószámának ellenőrzése referencia kábellel vagy vizsgálóműszerrel digitális menetíró 

készülék esetén
 Menetíró készülék ADR megfelelőségének vizsgálata
 Tachográf rögzítettségének ellenőrzése
 Gumiabroncsméret ellenőrzés
 Útimpulzusszám „w” meghatározása
 Műszerállandó „k” meghatározása, beállítása
 Az előírt sebességkorlát ellenőrzése, beállítása
 Sebességkorlátozó berendezés (ha van) ellenőrzése, plombálása
 Vizsgálati diagram/nyomtatás készítése, archiválása
 Digitális menetíró készülék adatletöltése, elemzése
 Menetíró készülék és a második sebességjel ellenőrzése a próbaúton
 A menetíró rendszer teljes körű plombálása
I3. Ha a menetíró rendszeren idegenkezű beavatkozás tapasztalható, annak helye és módja
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3. melléklet a 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

AUDITÁLÁSI JEGYZŐKÖNYV

1. MŰHELY ADATAI
Az ellenőrzött egység megnevezése és címe:
Mely vezérképviselettel (képviseletekkel) áll kapcsolatban:
Közlekedési hatóság feljogosító száma:

2. JELEN VANNAK
Az ellenőrzött képviseletében:
Az ellenőrző részéről:

3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Menetíró szerelők száma:
Név:        A D J
Név:        A D J
Név:        A D J
Név:        A D J
Érvényes műhelykártya       I N
Érvényes munkaszerződés      I N
Munkaköri leírás       I N
Minőségügyi tanúsítás       I N

4. TÁRGYI FELTÉTELEK
Műhely érvényes tanúsítás      I N
        A
        D
        J
Hidegpadlós műhelytér       I N
Hatályos munka- és tűzvédelmi utasítás     I N
Görgős próbapad vagy 20 m-es mérőszakasz     I N
Kalibráló eszköz típusa:
Kalibráló eszköz bizonyítványának időbeli hatálya és száma:
Technológiai leírás(ok):       I N
Célszerszámok:
kalibrált guminyomásmérő      I N
kalibrált mérőszalag       I N
plombafogók, plombajelek
szerelőakna, emelőberendezés      I N
Tachográf adatok letöltésére alkalmas eszköz     I N

5. SZERELÉSI FELTÉTELEK
Jegyzőkönyv kitöltése megfelelő      I N
Jegyzőkönyv tárolása
  kitöltés előtt      I N
  kitöltés után      I N
Tachográfból letöltött adatok tárolása megfelelő    I N

6. Vezérképviseleti eszköz lista szerint megfelelő
Continental VDO eszköz listája szerint     I N
EFKON eszköz listája szerint      I N
Stoneridge eszköz listája szerint      I N
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7. MELLÉKLETEK
Készült, Helység, dátum

 …………………………….. …………………….…. 
 Auditálást végző személy aláírása Ügyfél aláírása
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1888/2016. (XII. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. tudomásul vette a  Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozattal 

elfogadott, a  2012–2024 közötti időszakra szóló Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia 2013–2014. évekre 
vonatkozó első előrehaladási jelentését (a továbbiakban: Jelentés);

 2. felhívja az  érintett minisztereket, hogy e  határozat melléklete alapján a  Jelentés áttekintésével vizsgálják meg 
a feladat- és hatáskörükbe tartozó megállapításokat és az azokra adandó válaszokról – a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter útján – készítsenek tájékoztatót a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Testület számára.

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2017. február 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1888/2016. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének felülvizsgálandó 
témakörei és felelősei

 1. EMBERI ERŐFORRÁSOK
1.1. Demográfiai folyamatok

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke

1.2. Oktatás és tudás
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke

1.3. Egészség
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter

1.4. Társadalmi szerkezet és társadalmi kohézió
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke

 2. TÁRSADALMI ERŐFORRÁSOK
2.1. Fenntartható életmódok és életstratégiák

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 földművelésügyi miniszter
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2.2. Civil szervezetek szerepe
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 a miniszterelnök kabinetfőnöke

2.3. Bizalom infrastruktúrája
Felelős: igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke

2.4. Munka és család összeegyeztethetősége
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke

2.5. Kultúra és nemzeti összetartozás
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke

 3. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK
3.1. Zöldfelületek, biodiverzitás és területhasználat

Felelős: földművelésügyi miniszter
3.2. Ásványvagyon-gazdálkodás

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter

3.3. Éghajlat és energiagazdálkodás
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 földművelésügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter

3.4. Vízkészletek, vízgazdálkodás
Felelős: belügyminiszter
 földművelésügyi miniszter

3.5. Talaj és mezőgazdaság
Felelős: földművelésügyi miniszter
 belügyminiszter

3.6. Erdők és erdőgazdálkodás
Felelős: földművelésügyi miniszter

3.7. Levegőminőség és egészség
Felelős: földművelésügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere

 4. GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK
4.1. Költségvetési gazdálkodás

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
4.2. Korosztályos egyensúly alakulása

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere

4.3. Bizalom infrastruktúrája a gazdaságban
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke

4.4. Foglalkoztatottság
Felelős: nemzetgazdasági miniszter

4.5. Vállalkozói tőke fejlesztése, vállalkozásra nehezedő terhek csökkentése
Felelős: nemzetgazdasági miniszter

4.6. Lokalizáció, helyi gazdasági kapcsolatok és a nemzetközi együttműködések
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
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4.7. Innováció
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter

A Kormány 1889/2016. (XII. 29.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési címrendjének módosításáról, valamint az egyes fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat végrehajtásával 
összefüggő egyes intézkedésekről

 1. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva elrendeli a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet címrendjének, a  30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,  
84. Területi infrastrukturális fejlesztések jogcímcsoporttal történő kiegészítését.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2.  Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
Határozat) 6–9.  pontjában a  „67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása” szövegrész helyébe  
a „84. Területi infrastrukturális fejlesztések” szöveg lép.

 3. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat végrehajtása során a Határozat
a) 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása 

mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Célelőirányzatok, 67. Egyes 
megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási kiadások kiemelt 
előirányzat javára átcsoportosított 7 861 000,0 ezer forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 84. Területi infrastrukturális fejlesztések jogcímcsoport,  
K8. Egyéb felhalmozási kiadások,

b) 3.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Célelőirányzatok, 
67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport, B2. Felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 362 100,0 ezer forint  
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 84. Területi 
infrastrukturális fejlesztések jogcímcsoport, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

kiemelt előirányzat javára kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.


	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
	az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
	a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
	a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
	a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
	egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete
	a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 60/2016. (XII. 29.) BM rendelete
	egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelete
	a járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelete
	a régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról

	Az emberi erőforrások minisztere 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelete
	egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 88/2016. (XII. 29.) FM rendelete
	a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésével összefüggő egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 89/2016. (XII. 29.) FM rendelete
	a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
	az utólagos adófizetés és a részesedés kedvezményes megszerzése részletes szabályairól

	A nemzetgazdasági miniszter 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
	az egyes önkormányzati adózási és illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
	a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

	A nemzetgazdasági miniszter 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
	a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével, valamint az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rend

	A nemzetgazdasági miniszter 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
	a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 64/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
	a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai esetében alkalmazható egészségkárosodási ellátásról, valamint a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos eljárásról

	A nemzetgazdasági miniszter 65/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 2016. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 66/2016. (XII. 29.) NGM rendelete
	az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 
15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 66/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
	egyes miniszteri rendeleteknek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
	az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

	A nemzeti fejlesztési miniszter 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
	energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
	a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
	a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

	A nemzeti fejlesztési miniszter 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
	a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
	a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 73/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
	a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes fogyasztóvédelmi és klímavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
	egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelete
	a menetíró készülékről

	A Kormány 1888/2016. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1889/2016. (XII. 29.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési címrendjének módosításáról, valamint az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről
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