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III. Kormányrendeletek

A Kormány 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelete
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló  
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya)
„c) a hulladéklerakóra és annak üzemeltetőjére”
(terjed ki.)

 (2) Az R. 10. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az adatszolgáltatási kötelezettség)
„d) a hulladéklerakó üzemeltetésére, bezárására, rekultivációjára és utógondozására vonatkozó határozat jogerőre 
emelkedésével”
(keletkezik.)

 (3) Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség bejelentését – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint – a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell teljesíteni. 
A hulladéklerakó üzemeltetője a bejelentést az 5. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal teljesíti.”

 (4) Az R. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  hulladéklerakó üzemeltetője az  adatszolgáltatási kötelezettségét az  5.  melléklet 2. és 3.  pontja szerinti 
adattartalommal teljesíti. Az  adattartalom mellékletként a  hulladéklerakással, valamint a  hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18.  § (1)  bekezdés szerinti 
összefoglaló jelentést (a továbbiakban: összefoglaló jelentés) csatolni kell.”

 (5) Az R. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hulladéklerakó üzemeltetője évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.”

 (6) Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  környezetvédelmi hatóság a  szakmai ellenőrzés során hibát tár fel, az  ügyfelet erről haladéktalanul, 
az  értesítési tárhelyre küldött értesítéssel értesíti. Az  adatszolgáltatás javítására – az  önellenőrzésen kívül – egy 
alkalommal kerülhet sor. Az adatszolgáltatást nem megfelelőnek kell tekinteni, ha az ügyfél azt 30 napon belül nem 
vagy nem megfelelően javítja ki.”

2. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

3. §  Az R.
a) 1. § b) pontjában a „hulladékkezelőre” szövegrész helyébe a „hulladékkezelőre, valamint”,
b) 2.  § 1.  pontjában a „részének hozzáférhetővé” szövegrész helyébe a „részének, valamint a  hulladéklerakó 

üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, 
valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről készített összefoglaló jelentés hozzáférhetővé”,

c) 2. § 2. pontjában az „és a hulladékkezelő;” szövegrész helyébe az „ , a hulladékkezelő, valamint a hulladéklerakó 
üzemeltetője;”,

d) 2.  § 4.  pontjában a  „rögzítése.” szövegrész helyébe a  „rögzítése, továbbá a  hulladéklerakó üzemeltetése, 
bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött 
vizsgálati eredményekről készített összefoglaló jelentés.”,

e) 10. § (1) bekezdés c) pontjában a „vétellel” szövegrész helyébe a „vétellel vagy”
szöveg lép.
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4. § (1) Hatályát veszti az R.
a) 12. § (2) bekezdés d) pontja,
b) 19. §-a,
c) 3. mellékletének 5. pontja.

 (2) Hatályát veszti az R. 1. § a) pontjában a „valamint” és a 10. § (1) bekezdésének b) pontjában a „vagy” szövegrész.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (5) bekezdés, valamint a 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A hulladéklerakókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatlap 
adattartalma

 1. A  hulladéklerakókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó adatok bejelentéséhez szükséges 
adatlap adattartalma (HLR-KÖT lap)
1.1. A hulladéklerakó azonosító adatai:

a) az adatszolgáltatási kötelezettséget keletkeztető engedély száma;
b) KTJ;
c) telephely megnevezése;
d) cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám).

1.2. Az adatszolgáltató azonosító adatai:
a) KÜJ;
b) KSH statisztikai számjel;
c) teljes név;
d) KÜJ-höz kapcsolódó cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám).

1.3. A további üzemeltetők adatai:
a) KÜJ;

aa) teljes név;
b) KÜJ;

ba) teljes név.
1.4. Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó adatok:

a) kötelezettség keletkezésének éve;
b) kötelezettség típusa;

ba) üzemelő hulladéklerakó;
bb) bezárt hulladéklerakó;
bc) rekultiváció alatt álló hulladéklerakó;
bd) utógondozás alatt álló hulladéklerakó;

c) hulladéklerakó kategóriája;
ca) A;
cb) B1b;
cc) B3;
cd) C;

d) a hulladéklerakó üzemeltetésének kezdete (év);
e) a hulladéklerakó üzemeltetésének vége (év);
f ) a kötelezettség megszűnésének éve;
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g) a megszűnés oka;
ga) bezárásra került;
gb) rekultivációja megtörtént;
gc) utógondozása befejeződött;
gd) egyéb.

1.5. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:
a) teljes név;
b) beosztás;
c) elérhetőségek.

 2. A hulladéklerakók alapadataira vonatkozó adatok bejelentéséhez szükséges adatlap adattartalma (HLR-F lap)
2.1. A hulladéklerakó azonosító adatai:

a) KTJ;
b) teljes név;
c) cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám).

2.2. Az adatszolgáltató azonosító adatai:
a) KÜJ;
b) KSH statisztikai számjel;
c) teljes név;
d) KÜJ-höz kapcsolódó cím (irányítószám, település neve, közterület neve, típusa, házszám);
e) az adatszolgáltatásra vonatkozó év.

2.3. A hulladéklerakó adatai:
a) állapota;

aa) üzemelő;
ab) bezárt;
ac) rekultiváció alatt álló;
ad) utógondozás alatt álló;

b) hulladéklerakó kategóriája;
c) a tárgyévben a B3-as típusú hulladéklerakón történt-e települési hulladék lerakása;

ca) igen;
cb) nem;

d) a hulladéklerakó kiépített kapacitása (tonna, m3);
e) a tárgyévben lerakott hulladék mennyisége (tonna, m3);
f ) a  tárgyévben a  hulladéklerakóba került hulladék mennyisége, figyelembe véve a  hulladéklerakón 

hasznosítási céllal felhasznált hulladék mennyiségét is (tonna, m3);
g) a hulladéklerakó szabad kapacitása a tárgyév végén (tonna, m3);
h) hulladéklerakó-gáz kezelése;

ha) nincs;
hb) energiatermelés;
hc) elfáklyázás;
hd) egyéb;

i) a tárgyévben kezelt hulladéklerakó-gáz mennyisége (m3/év);
j) a rekultiváció módja;

ja) felszedés;
jb) lezárás;

k) lezárás módja;
ka) végleges;
kb) átmeneti és végleges;

l) rekultiváció befejeződött;
la) igen;
lb) nem;
lc) részlegesen;

m) rekultiváció befejezésének időpontja (év, év).
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 3. A B3 alkategóriájú hulladéklerakóban lerakott települési hulladék összetételének bejelentéséhez szükséges adatlap 
adattartalma (HLR-B lap)
3.1. Az adatszolgáltató adatai:

a) KÜJ;
b) KTJ;
c) az adatszolgáltatásra vonatkozó év.

3.2. A tárgyévben a telephelyre beszállított települési hulladék mennyisége összesen.
3.3. A tárgyévben a telephelyen (a hulladéklerakóban) lerakott települési hulladék mennyisége összesen.
3.4. A telephelyen a települési hulladék lerakását megelőzően történt-e mechanikai-biológiai előkezelés:

a) igen;
b) részben;
c) nem;

3.5. A telephelyen a települési hulladék lerakását megelőzően történt-e egyéb előkezelés:
a) igen;
b) részben;
c) nem;

3.6. A  tárgyévben a  telephelyre beszállított települési hulladék összetétele a  nemzeti szabvány alapján 
(mennyiségi arány %) az alábbi hulladékfajták szerint:
a) biológiailag lebomló;
b) papír;
c) karton;
d) kompozit;
e) textil;
f ) higiéniai hulladék;
g) műanyag;
h) nem osztályozott éghető hulladék;
i) üveg;
j) fém;
k) nem osztályozott éghetetlen hulladék;
l) veszélyes hulladék;
m) kis szemcseméretű hulladék.

3.7. A tárgyévben a telephelyen (a hulladéklerakóban) lerakott települési hulladék összetétele (mennyiségi arány %) 
az alábbi hulladékfajták szerint:
a) biológiailag lebomló;
b) papír;
c) karton;
d) kompozit;
e) textil;
f ) higiéniai hulladék;
g) műanyag;
h) nem osztályozott éghető hulladék;
i) üveg;
j) fém;
k) nem osztályozott éghetetlen hulladék;
l) veszélyes hulladék;
m) kis szemcseméretű hulladék.”
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A Kormány 190/2017. (VII. 6.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 9.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ)  
36. § (8) bekezdés b) pontja a következő bf ) alponttal egészül ki:
(Az autóbusz forgalmi sávban
az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül)
„bf ) nemzetközi sportszövetség által rendezett nemzetközi sportesemény szervező bizottsága által – a nemzetközi 
sportesemény ideje alatt és azzal összefüggésben – használt, kormányhatározatban meghatározott jelzést viselő 
jármű a sportesemény helyszínéül szolgáló település területén”
(közlekedhet.)

2. §  Hatályát veszti a KRESZ 36. § (8) bekezdés b) pont bf ) alpontja.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. július 10-én lép hatályba.
 (2) A 2. § 2017. augusztus 5-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 35/2017. (VII. 6.) FM rendelete
egyes agrárpolitikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. és 2.  § tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában,
a 3–8.  § tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (2)  bekezdés a) és 
c) pontjában,
a 9. § tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről 
szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 10. és 15. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 11., 12., 14. és 16. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 13.  § tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi  
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 17.  § tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi  
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b), j), k) és l) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a  3–8.  § tekintetében 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. 16.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. 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

1. §  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] III. Fejezete a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A.  § A  Jöt. 3.  § (3)  bekezdés 16.  pontja szerinti kisüzemi bortermelő esetében e  rendelet 8/A. számú 
mellékletében, a 10. számú mellékletében, valamint a 11. számú mellékletében szereplő, a „borászati termék tárolási 
helye (adóraktár száma)” mező vonatkozásában a  kisüzemi bortermelő borászati üzemengedélyének számát kell 
feltüntetni.”

2. §  A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 13.  § (4)  bekezdésében az  „A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 80.  § (3)  bekezdése szerinti adómentes bor” 
szövegrész helyébe az „A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 133. § (1) bekezdés 
a)–c) pontjai szerinti adómentes bor” szöveg lép.

2. A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló  
27/2011. (IV. 12.) VM rendelet módosítása

3. § (1) A  borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.)  
VM rendelet [a továbbiakban: 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet] 1.  § (1)  bekezdés a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) adómentes borelőállító: aki a  jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a  továbbiakban: Jöt.) 133.  § 
(1) bekezdés a)–c) pontja szerint mentesül az adófizetési kötelezettség alól;”



17562 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 110. szám 

 (2) A 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) egyszerűsített adóraktár engedélyes: aki a  Jöt. 134–136.  § rendelkezései alá eső tevékenység végezéséhez 
szükséges engedéllyel rendelkezik;”

 (3) A 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„g) kisüzemi bortermelő: a Jöt 3. § (3) bekezdés 16. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő személy.”

4. §  A 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  szőlőmust, valamint a  szabad forgalomba bocsátott szőlőbor szállítása esetében az  értékesítésről kiállított 
számla borkísérő okmánynak minősül, amennyiben az 1. mellékletben meghatározottak szerint az eladóra és vevőre 
vonatkozó adatokat, a kiadás helyét, a rendeltetés helyét, a szállítmányozó nevét – ha az eltér a vevőre és az eladóra 
vonatkozó adatoktól –, a  forgalombahozatali engedély szerinti termékmegnevezést, a  termék űrtartalmát, 
darabszámát tartalmazza. A  kisüzemi bortermelő esetén az  1.  melléklet szerinti eladóra, illetve vevőre vonatkozó 
adatok közül az engedélyszámhoz a kisüzemi bortermelő borászati üzemengedélyének számát kell feltüntetni.”

5. §  A 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  borkísérő okmány formanyomtatványa a  vámhatóságnál szerezhető be, vagy – a  jövedéki adóról szóló 
2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendeletben 
(a továbbiakban: jövedéki végrehajtási rendelet) foglaltak szerint – számítógéppel is előállítható.”

6. §  A 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet 8.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  szőlőpincekönyvet és a  szőlőbor-pincekönyvet a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a  továbbiakban: HNT) 
hitelesíti.
(3a) A hitelesített pincekönyvekről a HNT
a) a hitelesítést kérő nevét,
b) a  hitelesítést kérő borászati üzemengedélyének számát, szőlőfelvásárló vagy mustelőállító esetében 
a hegyközség által kiadott azonosító számot,
c) a hitelesítés időpontját és
d) a hitelesítés iktatószámát
tartalmazó nyilvántartást vezet.”

7. §  A 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Pezsgő, minőségi pezsgő, minőségi illatos pezsgő és habzóbor előállításakor
a) nem palackozott pezsgő esetén az elszámolási időszak nyitókészlete és az elszámolási időszakban bevételezett 
mennyiség együttes összegének elszámolási időszakonként 1,0%-a;
b) a palackba töltött pezsgő mennyiségének 3%-a;
c) adófelfüggesztéssel történő szállítás esetén a kiszállított nem palackozott pezsgő mennyiségének 0,5%-a, illetve 
a palackozott pezsgő mennyiségének 0,25%-a
számolható el.”

8. §  A 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet 3/a. alcíme a következő 19/D. §-sal egészül ki:
„19/D.  § A  kisüzemi bortermelőknek a  bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási kötelezettségeik teljesítésére 
e rendeletnek az egyszerűsített adóraktár-engedélyesekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

3. A termésbecslésről szóló 6/2014. (II. 6.) VM rendelet módosítása

9. §  A termésbecslésről szóló 6/2014. (II. 6.) VM rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § 
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az országos jelentés eredménye a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételre kerül.
(7) Az  (5)  bekezdésben foglalt, szükség szerinti felülvizsgálat elvégzését követően a  NAK Központi ügyintéző 
szervezete a  mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az  abból származó adatok 
kezeléséről, valamint az  időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos 
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végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet 9.  § 
(3)  bekezdése alapján a  megyei szintű állapotminősítési, termésbecslési és betakarítási adatokat a  kárenyhítési 
hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti mezőgazdasági igazgatási szerv rendelkezésére bocsátja.”

4. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

10. §  A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 4. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hozamcsökkenést okozó aszály, belvíz, téli fagy vagy mezőgazdasági árvíz esetén a  mezőgazdasági 
káresemény bekövetkezésének – az  időjárási jelenség és természeti esemény bekövetkezésének tényleges 
időpontjától függetlenül – azt az  időpontot kell tekinteni, amikor a  károsodással érintett területen termesztett 
növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik. A hozamcsökkenést okozó felhőszakadás, jégeső, 
tavaszi fagy, őszi fagy vagy vihar esetén a  mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az  időpontot kell 
tekinteni, amikor az időjárási jelenség és természeti esemény a károsodással érintett területen bekövetkezik.”

11. § (1) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tárgyév november 30-ig még be nem takarított,)
„b) 50%-os betakarítási készültségi állapotot meg nem haladó növénykultúrák tárgyévi hozamának kiszámításánál 
az  – elektronikus benyújtófelületen elérhető, az  AKI által meghatározott – ügyfél székhelye vagy lakóhelye 
szerinti megye vonatkozásában képzett megyei, ennek hiányában országos, az  Mkk. tv. 2.  § 2a.  pontja szerinti 
átlaghozam-adatokat”
(kell alapul venni.)

 (2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 6. § (5)–(6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a  mezőgazdasági termelő az  adott növénykultúrára vonatkozóan nem rendelkezik a  referencia-időszak 
egy vagy több évének bejelentett hozamadatával, a  referencia-időszak hozamadatainak meghatározása során 
az  adott növénykultúrára és az  adott évre vonatkozóan – az  elektronikus benyújtófelületen elérhető, az  AKI által 
meghatározott – az  ügyfél székhelye vagy lakóhelye szerinti megye vonatkozásában képzett megyei, ennek 
hiányában országos, az  Mkk. tv. 2.  § 2a.  pontja szerinti átlaghozam-adatok alapján kell képezni a  bázisadatokat. 
Ezen bázisadatok szolgálnak az  adott mezőgazdasági termelő esetében a  hozamérték-csökkenés kiszámításához 
szükséges referencia hozamérték kiszámításának alapjául.
(6) A  referencia-időszak hozamadatainak meghatározása során azokra az  évekre, amelyekre vonatkozóan 
a  mezőgazdasági termelő az  egységes kérelemben az  adott növénykultúra termesztéséről nyilatkozott, az  ügyfél 
székhelye vagy lakóhelye szerinti megye vonatkozásában képzett megyei, ennek hiányában országos, az  Mkk. tv. 
2. § 2a. pontja szerinti átlaghozam-adatok nem használhatóak fel.
(6a) A  referencia-időszak hozamadatainak meghatározása során ültetvények esetében – a  termőre fordulás 
évétől az  azt követő negyedik évvel bezárólag a  termőre fordult ültetvényhez tartozó – saját hozamadat 
hiányában az  ügyfél székhelye vagy lakóhelye szerinti megye vonatkozásában képzett megyei, ennek hiányában 
országos, az  Mkk. tv. 2.  § 2a.  pontja szerinti átlaghozam-adatok használhatóak fel abban az  esetben is, amikor 
a mezőgazdasági termelő a referencia-időszak adott évére és a még nem termő ültetvényre vonatkozóan korábban 
nulla hozamadatot adott meg.”

12. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Üzemi szinten az  elemi káreseménnyel érintett növénykultúra (a  továbbiakban: károsodott növénykultúra) 
vonatkozásában a  hozamérték-csökkenésnek az  összegét és annak Mkk. tv. 11.  § (1)  bekezdés d)  pont szerinti 
mértékét a 3. melléklet szerint kell meghatározni, amely során kizárólag olyan hozamcsökkenés vehető figyelembe, 
amelyet az Mkk. tv. 2. § 7. pontjában meghatározott elemi káresemény okozott.”

13. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kárenyhítő juttatásra vonatkozó jogosultság csak abban az  esetben állapítható meg, ha a  kárenyhítő juttatás 
iránti kérelem adatai alapján az  adott kárenyhítési évben a  mezőgazdasági termelő adott növénykultúra 
tekintetében
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a) elemi káreseményt és
b) a  7.  § (1)  bekezdés szerinti számítási módszerrel megállapított, 15%-ot meghaladó mértékű 
hozamérték-csökkenést
szenved el, és ezekről az  agrárkár-megállapító szerv által a  10.  § (1)  bekezdés szerint kiállított határozattal 
rendelkezik.”

14. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kárenyhítő juttatás összegének 2.  melléklet V.  pontja és 3.  melléklet szerinti megállapítása során kizárólag 
a  növénykultúra azon hozamérték-csökkenése vehető figyelembe, amelyet elemi káresemény okozott, és azt 
az agrárkár-megállapító szerv igazolta.”

15. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 13. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az  OVF által szolgáltatott, a  mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és 
az  abból származó adatok kezeléséről, valamint az  időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével 
és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló  
36/2017. (VII. 6.) FM rendelet 2. § 25. pontja szerinti adatok alapján az ár- vagy belvízhelyzet – az agrárkárenyhítési 
rendszer vonatkozásában – akkor minősül
a) országosan jelentősnek, ha országos szinten legalább 100 000 hektár,
b) jelentősnek, ha országos szinten legalább 50 000 hektár
mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer szempontjából releváns mezőgazdasági hasznosítású terület 
mezőgazdasági ár- vagy belvízzel érintett.”

16. § (1) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

17. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
a) 1. alcím címében az  „A agrárkár-enyhítési rendszerbe” szövegrész helyébe az  „Az agrárkárenyhítési 

rendszerbe” szöveg,
b) 1. § (1) és (2) bekezdésében az „a agrárkár-enyhítési rendszerbe” szövegrész helyébe az „az agrárkárenyhítési 

rendszerbe” szöveg,
c) 4.  § (2)  bekezdésében a „földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe 

a  „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási 
hivatala” szöveg,

d) 5.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „Földmérési és Távérzékelési Intézet (a  továbbiakban: FÖMI)” szövegrész 
helyébe a  „Budapest Főváros Kormányhivatalának Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya 
(a továbbiakban: FTFF)” szöveg,

e) 7.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az „egyéb káresemény esetén” szövegrész helyébe az „egyéb káresemény, 
valamint az Mkk. tv. 14. § (1) bekezdés szerinti igazolással, vagy mezőgazdasági káreseménnyel nem érintett 
tárgyévi területen termesztett növénykultúrák esetén” szöveg,

f ) 13. § (8) bekezdésében az „az Mkk. tv. 12. § (5) és (6) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Mkk. tv. 12. § 
(5) bekezdésében” szöveg,

g) 15. § (3) bekezdésében az „a FÖMI-től” szövegrész helyébe az „az FTFF-től” szöveg,
h) 15.  § (4)  bekezdésében az „az Mkk. tv. 12.  § (5) és (6)  bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mkk. tv. 12.  § 

(5) bekezdése” szöveg,
i) 4. mellékletében foglalt táblázat 2.6. sorában a „Működési és fejlesztési célokra a miniszter által, a tárgyévet 

követő évben jóváhagyott összeg [a termelői befizetések és az  állami hozzájárulás összegének max. 4%-a, 
Mkk. tv. 7. § (6) bekezdés]” szövegrész helyébe a „Működési és fejlesztési célokra a miniszter által a tárgyévet 
követő évben jóváhagyott összeg [a termelői befizetések és az  állami hozzájárulás összegének legfeljebb 
4%-a, Mkk. tv. 7. § (6) bekezdés], valamint a tárgyévben és az azt megelőző években jóváhagyott keretből ki 
nem fizetett összeg” szöveg

lép.
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5. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelethez

A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 2.  melléklete az „A kárenyhítő juttatás iránti kérelem adattartalma” címmel 
egészül ki.

2. melléklet a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelethez
„3. melléklet a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelethez

A kárenyhítő juttatás meghatározásának számítási módszere

A területi adatokat (ha), a  termésmennyiség-adatokat (t), a  hozamadatokat (t/ha) és az  áradatokat (Ft) 
mértékegységben, a területi adatokat négy, a többi adatot két tizedesjegy pontossággal kell kitölteni, és a számított 
értékeket is két tizedesjegy pontossággal kell kerekíteni és figyelembe venni.
A 6.  § (5)  bekezdése alapján korábban megadott adatokat az  elektronikus felület automatikusan feltölti. 
A mezőgazdasági termelőnek csak a hiányzó adatokat kell megadnia.
A kárenyhítő juttatás iránti kérelemben az  adott kárenyhítési évben termesztett azon növénykultúrák adatait 
kell feltüntetni, amelyek vonatkozásában a  mezőgazdasági termelő az  agrárkár-megállapító szerv által igazolt 
kárbejelentéssel rendelkezik.

 1.  A referencia-időszak három évének meghatározása
A referencia-időszak három éve: a  tárgyévet megelőző ötéves időszakból a  legmagasabb és a  legalacsonyabb 
hozammal rendelkező kettő év elhagyásával képzett három év.
Amennyiben a  legmagasabb vagy a  legalacsonyabb hozam két vagy több évben előfordul, úgy a mezőgazdasági 
termelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a  referencia-időszak azonos hozamú éveiből melyiket tekinti 
a legalacsonyabb vagy a legmagasabb hozamú évnek.

növénykultúra hozama adott évben (t/ha) = 
növénykultúra adott évben megtermelt termésmennyisége (t)

növénykultúra adott évi területe (ha)

Azokban az években, amelyekben a termelő nem termesztette az adott növénykultúrát, a növénykultúra adott évi 
hozamánál az  ügyfél székhelye vagy lakóhelye szerinti megye vonatkozásában képzett megyei, ennek hiányában 
országos, az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti átlaghozamot kell feltüntetni.

 2.  A referenciahozam kiszámítása
A referenciahozam: a  referencia-időszak 1.  pont szerint meghatározott három évére számított hozamok számtani 
átlaga.

referenciahozam (t/ha) = 
hozam1 (t/ha) + hozam2 (t/ha) + hozam3 (t/ha)

3

ahol
hozamn = hozam a referencia-időszak n. évében (t/ha)
n = 1, 2, 3.
A referenciahozamot termesztett növénykultúránként külön-külön kell megállapítani.
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 3.  A referencia-átlagár kiszámítása
Referencia-átlagár: A  referencia-időszak 1.  pont szerint meghatározott három évében meghirdetett referenciaárak 
számtani átlaga.

referencia-átlagár (Ft/t) = 
referenciaár1 (Ft/t) + referenciaár2 (Ft/t) + referenciaár3 (Ft/t)

3

ahol
referenciaárn = meghirdetett referenciaár a referencia-időszak n. évében (Ft/t);
n = 1, 2, 3.
Azon növénykultúrák esetében, amelyeknél ársáv közzétételére is sor kerül, a  mezőgazdasági termelő a  közzétett 
referenciaár helyett az  adott kárenyhítési év értékesítéseinek számlával igazolt áradatait jogosult felhasználni, 
amennyiben ezen áradat a közzétett ársávba esik.
A referencia-átlagárat termesztett növénykultúránként külön-külön kell megállapítani.

 4.  A kárenyhítő juttatás összegének meghatározása a károsodott növénykultúra vonatkozásában

növénykultúra 
tárgyévi hozamértéke 

(Ft)
=

növénykultúra 
tárgyévi 

vetésterülete (ha)
×

növénykultúra 
tárgyévi hozama  

(t/ha)
×

növénykultúra 
tárgyévi 

referenciaára (Ft/t)

ahol azon növénykultúrák esetében, amelyeknél a  tárgyévben ársáv közzétételére is sor kerül, a  mezőgazdasági 
termelő a  közzétett tárgyévi referenciaár helyett a  tárgyév értékesítéseinek számlával igazolt áradatait jogosult 
felhasználni, amennyiben ezen áradat a közzétett ársávba esik.

növénykultúra 
referencia 

hozamértéke (Ft)
=

növénykultúra 
tárgyévi 

vetésterülete (ha)
×

növénykultúra 
referenciahozama

(t/ha)
×

növénykultúra 
referencia-átlagára 

(Ft/t)

növénykultúra hozamérték-
csökkenésének összege (Ft)

=
növénykultúra referencia 

hozamértéke (Ft)
–

növénykultúra tárgyévi 
hozamértéke (Ft)

növénykultúra hozamérték-
csökkenésének mértéke (%)

=
növénykultúra hozamérték-csökkenésének összege (Ft) × 100

növénykultúra referencia hozamértéke (Ft)

4.1. Károsodott növénykultúrára számított kárenyhítő juttatás maximális összege

növénykultúrára 
számított kárenyhítő 

juttatás maximális 
összege (Ft)

= 0,8 ×

növénykultúra 
hozamérték- 

csökkenésének 
összege (Ft)

–

növénykultúra 
hozamérték- 

csökkenéséből 
levonásra kerülő 

tételek (Ft)

4.2. Üzemi szintű kárenyhítő juttatás maximális összege
a)  az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosítás megléte esetén

üzemi szintű kárenyhítő 
juttatás maximális összege (Ft)

= Σ 

károsodott 
növénykultúrára 

számított kárenyhítő 
juttatás maximális 

összege (Ft)

–

biztosító által a kárenyhítő juttatás 
iránti kérelemben szereplő 
káresemény miatt kifizetett 

kártérítés összege (Ft)

b) az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosítás hiányában

üzemi szintű kárenyhítő juttatás maximális 
összege (Ft)

= Σ
károsodott növénykultúrára számított 

kárenyhítő juttatás maximális összege (Ft)
÷ 2
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4.3. Károsodott növénykultúra hozamérték-csökkenéséből levonásra kerülő tételek
a) Hozamcsökkenés miatt keletkezett költségmegtakarítás összege,
b) Egyes szántóföldi növénykultúrák tekintetében a mezőgazdasági káresemény miatti teljes kipusztulás vagy ki 

nem kelés esetén fennálló hozamcsökkenés miatt keletkezett költségmegtakarítás összege, és
c) Földbérlet esetén a 12. § (3) bekezdésben meghatározott bérletidíj-csökkenés összege.

a) Hozamcsökkenés miatt keletkezett költségmegtakarítás összege:

Hozamcsökkenés 
miatt keletkezett 

költségmegtakarítás összege 
(Ft)

=
növénykultúra 

tárgyévi 
vetésterülete (ha)

×
növénykultúra 

hozamcsökkenése 
(t/ha)

×

növény- 
csoportonként 
meghatározott 

fajlagos költség- 
megtakarítás 

(Ft/t)

ahol

növénykultúra hozamcsökkenése 
(t/ha)

=
növénykultúra referencia 

hozama (t/ha)
–

növénykultúra tárgyévi 
hozama (t/ha)

növénykultúra 
terméscsökkenése (t)

=
növénykultúra tárgyévi 

vetésterülete (ha)
×

növénykultúra 
hozamcsökkenése (t/ha)

és ahol a növénycsoportonként meghatározott fajlagos költségmegtakarítás (Ft/t):
– szántóföldi növények 1 t terméscsökkenése esetén: 2193,00 Ft,
– szántóföldi zöldségek 1 t terméscsökkenése esetén: 2990,00 Ft,
– gyümölcsfélék 1 t terméscsökkenése esetén: 1940,00 Ft,
– szőlő 1 t terméscsökkenése esetén:  7350,00 Ft.
b)  A lent felsorolt szántóföldi növénykultúrák mezőgazdasági káresemény miatti korai teljes kipusztulása vagy ki 

nem kelése esetén fennálló hozamcsökkenés miatt keletkezett költségmegtakarítás összege:

Korai teljes kipusztulás vagy 
ki nem kelés miatt keletkezett 

költségmegtakarítás összege (Ft)
=

növénykultúra 
kipusztult/ki nem kelt 

területe (ha)
×

növénykultúránként 
meghatározott fajlagos költség-

megtakarítás (Ft/ha)

ahol a növénykultúránként meghatározott fajlagos költségmegtakarítás (Ft/ha):
– őszi káposztarepce: 102 829 Ft/ha,
– őszi búza:  91 697 Ft/ha,
– őszi árpa:  80 084 Ft/ha,
– zab:   73 281 Ft/ha,
– triticale:  70 320 Ft/ha,
– rozs:   55 724 Ft/ha.
A fenti rendelkezést kell alkalmazni abban az  esetben, ha a  felsorolt szántóföldi növénykultúrák korai teljes 
kipusztulását vagy ki nem kelését jelzi az a tény, hogy az adott növénykultúra tárgyévi hozama nulla.
c)  Földbérlet esetén a bérletidíj-csökkenés összege:

Bérletidíj-csökkenés összege 
(Ft)

=
növénykultúra tárgyévi 

vetésterülete (ha)
×

[piaci bérleti díj (Ft/ha) – 
kedvezményes bérleti díj (Ft/ha)]”
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A földművelésügyi miniszter 36/2017. (VII. 6.) FM rendelete
a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok 
kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos 
végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24.  § 
(2) bekezdés l) pontjában,
az 5–7. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés m) pontjában,
a 15. § tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről 
szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés j) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
A MEZŐGAZDASÁGI KOCKÁZATKEZELÉSI ADATBÁZIS

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E fejezet hatálya
a) a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi  

CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) 6.  §-a szerinti mezőgazdasági termelőnek, valamint 
a  mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben közvetlenül részt vevő szervezetnek az  Mkk. törvény 18.  § 
(1)  bekezdése szerinti mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázisba (a továbbiakban: kockázatkezelési 
adatbázis) történő adatszolgáltatására, valamint

b) a kockázatkezelési adatbázisból származó adatok kezelésére
terjed ki.

 (2) A  mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben közvetlenül részt vevő, (1)  bekezdés a)  pont szerinti szervezetek 
a következők:
a) Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI),
b) agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium),
c) díjtámogatott mezőgazdasági biztosítást értékesítő biztosító (a továbbiakban: biztosító),
d) Budapest Főváros Kormányhivatalának Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya (a továbbiakban: 

FTFF),
e) a  megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási 

hivatala (a továbbiakban: agrárkár-megállapító szerv),
f ) Magyar Államkincstár (a továbbiakban: agrárkárenyhítési szerv),
g) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv),
h) Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ),
i) Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF).

 (3) A  kockázatkezelési adatbázist – az  agrárpolitikáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) kötött 
vagyonkezelési szerződés alapján – az agrárkárenyhítési szerv működteti.

 (4) A  2.  §-ban foglalt adatoknak a  kockázatkezelési adatbázisba elektronikus úton történő feltöltése az  agrárkár-
enyhítési szerv és a (2) bekezdésben felsorolt szervezetek közötti együttműködési megállapodás alapján történik.

2. A kockázatkezelési adatbázis működéséhez szükséges adatok köre

2. §  A kockázatkezelési adatbázis tartalmazza
 1.  a  mezőgazdasági termelő azonosítására szolgáló, az  Mkk. törvény 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti 

adatokat,
 2.  a  mezőgazdasági termelőnek az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi 

költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási 
szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet szerinti egységes kérelmében (a továbbiakban: egységes 
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kérelem) megadott, a  kárenyhítési hozzájárulás megállapításához szükséges területre és a  terület 
hasznosítására vonatkozó adatokat,

 3.  a mezőgazdasági termelő által az Mkk. törvény 18. § (3) bekezdése szerint megadott adatokat,
 4.  a  mezőgazdasági termelő által a  kárbejelentés céljára létrehozott elektronikus felületen megadott, az  Mkk. 

törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat,
 5.  a  mezőgazdasági termelő által a  kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásának céljára létrehozott 

elektronikus felületen megadott, az Mkk. törvény 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat,
 6.  a  mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet  

[a továbbiakban: 19/2014. (X. 29.) FM rendelet] 1.  melléklete szerinti terület, növénykultúra és 
hozamadatokat, amennyiben a  mezőgazdasági termelő a  terület, növénykultúra és hozamadatok 
megadásához a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 1. melléklete szerinti formát választja,

 7.  a díjtámogatott konstrukcióban kötött mezőgazdasági biztosítási szerződésekre vonatkozó, az Mkk. törvény 
17. § (1a) bekezdés szerinti adatokat,

 8.  a  díjtámogatott konstrukcióban kötött mezőgazdasági biztosítási szerződések díjfizetés igazolására 
vonatkozó adatait,

 9.  a  mezőgazdasági termelővel díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási szerződéses jogviszonyban 
álló biztosítónak bejelentett káreseményre vonatkozó adatokat a  kockázatviselés helye szerint, 
növénykultúránkénti bontásban,

10.  a  díjtámogatott konstrukcióban szerződést kötött mezőgazdasági termelő részére a  mezőgazdasági 
biztosítási szerződés alapján kifizetendő kártérítés összegére vonatkozó adatokat,

11.  az  egységes kérelemben megjelölhető és a  mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben szereplő 
valamennyi növénykultúrára vonatkozó éves referenciaárakat és ha releváns, akkor éves referencia ársávokat,

12.  az  egységes kérelemben megjelölhető és a  mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben szereplő 
valamennyi növénykultúrára vonatkozó éves megyei, ennek hiányában éves országos átlaghozam-adatokat,

13.  az  AKI által kifejlesztett agrometeorológiai növényélettani modell meghatározott növénykultúrákra 
vonatkozó, aszálykár-bejelentés esetén keletkező adatokat mezőgazdasági parcellánként,

14.  a belvízzel érintett területekre vonatkozó térinformatikai adatokat (a továbbiakban: tematikus belvíztérkép),
15.  a mezőgazdasági árvízzel érintett területekre vonatkozó térinformatikai adatokat (a továbbiakban: tematikus 

árvíztérkép),
16.  az aszállyal érintett területekre vonatkozó térinformatikai adatokat (a továbbiakban: tematikus aszálytérkép),
17.  a  kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos 

egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 5.  § 
(3)  bekezdés e)  pontja szerinti, megyei szintű állapotminősítési, termésbecslési és betakarítási adatokat  
(a továbbiakban: megyei szintű állapotminősítési, termésbecslési és betakarítási adatok) is figyelembe vevő, 
a mezőgazdasági termelő
a) kárbejelentésére lefolytatott helyszíni, illetve adminisztratív,
b) kárenyhítő juttatás iránti kérelmére lefolytatott adminisztratív
 ellenőrzés során keletkezett adatokat,

18.  a Pest Megyei Kormányhivatal által a másodfokú, valamint felügyeleti eljárás keretében lefolytatott ellenőrzés 
során megállapított tényekhez kapcsolódó adatokat,

19.  az  Mkk. törvény 18.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó 
adatokat,

20.  a  kárenyhítő juttatás iránti, valamint a  mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás iránti kérelmek ellenőrzése 
során keletkező adatokat,

21.  a kárenyhítő juttatás, valamint a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás kifizetésével kapcsolatos adatokat,
22.  a napi és időszaki meteorológiai adatokat rácspontonként,
23.  a  kárbejelentéshez kapcsolódó napi és időszaki meteorológiai adatokat a  kárbejelentéssel érintett 

parcellánként,
24.  a  13.  pont szerinti, agrometeorológiai növényélettani modell működtetéséhez szükséges részletes napi és 

időszaki meteorológiai adatokat a kárbejelentéssel érintett parcellánként,
25.  a mezőgazdasági árvízre és belvízre vonatkozó adatokat, valamint
26.  a talajvízszintre vonatkozó adatokat.
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3. A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázisba történő adatszolgáltatás és az azokhoz való 
hozzáférés

3. § (1) Az  agrárkárenyhítési szerv a  2.  § 19–21.  pontja szerinti adatokat azok rendelkezésre állása esetén folyamatosan, 
elektronikus úton köteles nyilvántartásba venni a kockázatkezelési adatbázisba.

 (2) Az  agrárkárenyhítési szerv a  kockázatkezelési adatbázis teljes adatállományának – egyedi azonosításra alkalmas 
módon történő – megismerésére és kezelésére jogosult.

4. § (1) Az AKI a tárgyévre vonatkozó,
a) 2. § 11. pontja szerinti adatokat tárgyév szeptember 30-ig,
b) 2. § 12. pontja szerinti adatokat tárgyév október 20-ig
köteles szolgáltatni a kockázatkezelési adatbázisba.

 (2) Az  AKI a  kockázatkezelési adatbázis teljes adatállományának megismerésére, és annak az  agrárkárenyhítési, 
valamint a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatásokkal kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges mértékben, 
továbbá statisztikai, kutatási célú – egyedi azonosításra is alkalmas módon történő – felhasználására jogosult.

 (3) A  2.  § 13.  pontja szerinti növényélettani modell karbantartásáról és aktualizálásáról az  agrárkárenyhítési szerv 
közreműködésével az AKI gondoskodik.

5. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a 2. § 17–18. pontja szerinti adatokat köteles naponta, elektronikus úton feltölteni 
a kockázatkezelési adatbázisba.

 (2) Az  agrárkár-megállapító szerv és a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  kockázatkezelési adatbázis teljes 
adatállományának a  megismerésére, és annak az  agrárkárenyhítéssel összefüggő feladatai ellátásához szükséges 
mértékben – egyedi azonosításra alkalmas módon – történő felhasználására jogosult.

6. § (1) Az FTFF
a) a 2. § 14. és 15. pontja szerinti adatokat országosan jelentősnek minősülő ár- vagy belvízhelyzet fennállása 

esetén az OVF tájékoztatását követő tizenöt napon belül,
b) a  2.  § 16.  pontja szerinti adatokat aszály fennállása esetén az  OMSZ internetes honlapján közzétett 

tájékoztatót is figyelembe véve
köteles elektronikus úton feltölteni a kockázatkezelési adatbázisba.

 (2) Az FTFF a 2. § 14–16. pont szerinti adatokat az  (1) bekezdésben meghatározott adatfeltöltést követően tizennégy 
naponta köteles frissíteni a  kockázatkezelési adatbázisba az  országosan jelentősnek minősülő ár-, belvízhelyzet, 
illetve aszály fennállását követő tizennégy napig.

 (3) Az FTFF a 2. § 4., 11–13. pont, 17. pont a) alpontja, 18. és 22–26. pontja szerinti adatok megismerésére, és azoknak 
az  agrárkárenyhítéssel összefüggő feladatainak ellátásához szükséges mértékben történő statisztikai, valamint 
kutatási célú – egyedi azonosításra nem alkalmas módon történő – felhasználására jogosult.

7. § (1) Az  OMSZ a  2.  § 22.  pontja szerinti adatokat naponta, elektronikus úton köteles feltölteni a  kockázatkezelési 
adatbázisba.

 (2) Az  OMSZ az  agrárkárenyhítési szerv megkeresésére a  2.  § 23. és 24.  pontja szerinti adatokat köteles elektronikus 
úton feltölteni a kockázatkezelési adatbázisba.

8. § (1) Az OVF
a) a 2. § 25. pontja szerinti adatokat naponta,
b) a 2. § 26. pontja szerinti adatokat havonta egy alkalommal
köteles elektronikus úton feltölteni a kockázatkezelési adatbázisba.

 (2) Az  Mkk. törvény 18.  § (2b)  bekezdése figyelembevételével az  OVF a  2.  § 14–16.  pontja szerinti adatok 
megismerésére, és azoknak az  agrárkárenyhítéssel összefüggő feladatainak ellátásához szükséges mértékben 
történő statisztikai, valamint kutatási célú felhasználására jogosult.

 (3) Az  országosan jelentősnek, valamint jelentősnek minősülő ár-, illetve belvízhelyzet fennállását és megszünését 
az OVF által a honlapján közzétett közleménye alapján kell megállapítani.

 (4) Az  OVF az  országosan jelentősnek minősülő ár-, illetve belvízhelyzet megszűnéséről haladéktalanul tájékoztatja 
az FTFF-et.
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9. § (1) Megkeresés esetén az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium az  Mkk. törvény 18.  § 
(2a)  bekezdés e)  pontja alapján a  2.  § 1–3., 6–10. és 20–21.  pontja szerinti – a  mezőgazdasági biztosítás díjához 
nyújtott támogatással és a  díjtámogatott konstrukcióban kötött biztosítási szerződéssel kapcsolatos – adatokat 
egyedi azonosításra alkalmas módon jogosult megismerni és felhasználni.

 (2) Az  agrárkár-megállapító szerv – a  27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 5.  § (4)  bekezdés szerinti – megkeresése esetén 
a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) megyei ügyintéző 
szervezetéhez tartozó falugazdász a 2. § 1–4., 12–16. és 22–26. pontja szerinti adatokat a megkeresésben foglaltak 
teljesítése céljából, a  cél megvalósulásához szükséges mértékben, egyedi azonosításra alkalmas módon jogosult 
megismerni és felhasználni.

 (3) A  NAK a  megyei szintű állapotminősítési, termésbecslési és betakarítási adatokat a  termésbecslésről szóló  
6/2014. (II. 6.) VM rendelet 3. § (7) bekezdése alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv rendelkezésére bocsátja.

4. Vezetői információs rendszer

10. § (1) Az agrárkárenyhítési szerv elektronikus vezetői információs rendszert működtet, amely a kockázatkezelési adatbázis 
2. §-ban meghatározott adataira, valamint ezek feldolgozásából és rendszerezéséből képződő adataira épül.

 (2) A  vezetői információs rendszer adatait a  miniszter, az  agrárkárenyhítési szerv, a  mezőgazdasági igazgatási szerv, 
és az  AKI jogosult megismerni és az  agrárkárenyhítési, valamint a  mezőgazdasági biztosítási díjtámogatással 
kapcsolatos szakpolitikai döntések megalapozása, valamint a  mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 
működtetése és fejlesztése céljából felhasználni.

II. FEJEZET
AZ IDŐJÁRÁSI KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL ÉS FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FORRÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A forrás meghatározása

11. §  Az Mkk. törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott, a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetésével 
és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére fordítható forrás tárgyévi összege
a) a  mezőgazdasági termelők által tárgyévet megelőző évben befizetett összes kárenyhítési hozzájárulás 

tárgyévet megelőző év december 31-ei pénzállománya, valamint
b) a központi költségvetésből nyújtott tárgyévi támogatás
összegének legfeljebb 4%-a (a továbbiakban: működtetési és fejlesztési forrás).

6. A forrás felhasználásának feltételei

12. §  A működtetési és fejlesztési forrást a  mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben részt vevő költségvetési szerv 
(a továbbiakban: kedvezményezett költségvetési szerv), valamint a  minisztérium jogosult felhasználni az  alábbi 
feladatok ellátásához:
a) a  mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerhez kapcsolódó mérőhálózatok, elektronikus rendszerek és 

a rendszerhez tartozó eszközök fenntartása,
b) a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerhez kapcsolódó adatok előállítása, szakvélemények összeállítása,
c) a kockázatkezelési adatbázis, valamint a Kármegállapítási Munkafolyamatot Támogató Rendszer fejlesztése,
d) a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer fejlesztése,
e) tranzakciós illeték fedezetének biztosítása.

7. Forrásigény és keretfelosztás

13. § (1) A  12.  §-ban meghatározott feladatokat ellátó kedvezményezett költségvetési szerv a  mezőgazdasági 
kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos, tárgyévben felmerülő költségei 
finanszírozására vonatkozó forrásigényéről a  tárgyévet megelőző év december 15-éig tájékoztatja a  minisztert. 
A forrásigényre vonatkozó tájékoztatásnak konkrét feladatmegjelölést, költségkalkulációt és részletes indokolást kell 
tartalmaznia.
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 (2) A  működtetési és fejlesztési forrás – (1)  bekezdés szerinti forrásigények figyelembevételével összeállított – 
keretfelosztásáról a miniszter tárgyév február 20-áig döntést hoz.

 (3) A  működtetési és fejlesztési forrás keretfelosztásának tárgyévi módosításáról – a  rendelkezésre álló szabad forrás 
felhasználásáig – a miniszter dönt.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. § (1) A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet] 3. számú mellékletében foglalt táblázat  
C:3 mezőjében a „225 539,2” szövegrész helyébe a „225 239,2” szöveg lép.

 (2) A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § E  rendeletnek a  mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az  abból származó 
adatok kezeléséről, valamint az  időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos 
végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelettel 
megállapított 3. számú mellékletét a 2016/2017. gazdasági évtől indult eljárásokban is alkalmazni kell.”

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 37/2017. (VII. 6.) FM rendelete
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 8.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  hulladéklerakással, valamint a  hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006.  
(IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. alapjellemzés: a hulladék alapvető jellemzőinek meghatározása, azon adatok, információk összegyűjtése, amelyek 
a hulladék biztonságos lerakásához szükségesek;
2. bezárás: a hulladékátvételi és -lerakási tevékenységek megszüntetése;
3. csurgalékvíz: a  lerakott hulladéktesten átszivárgó, illetve az  ott keletkező minden olyan folyadék, amely 
a hulladéklerakóban marad, vagy amelyet a hulladéklerakó kibocsát;
4. eluátum: a laboratóriumi kioldási vizsgálatok során keletkező oldat;
5. folyékony hulladék: minden folyékony halmazállapotú hulladék, beleértve a szennyvizet, kivéve az iszapot;
6. föld alatti hulladéklerakó: olyan állandó hulladéktároló létesítmény, amely földtani közegben lévő üregben, 
különösen sóbányában vagy káliumbányában helyezkedik el;
7. hulladéklerakó: olyan hulladékártalmatlanító létesítmény, amely a  hulladéknak a  földtani közeg felszínén vagy 
a földtani közegben történő lerakására szolgál, ideértve
7.1. a  hulladéktermelő hulladékának a  termelés helyén történő ártalmatlanítására szolgáló hulladékgazdálkodási 
létesítményt,
7.2. a  hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgáló, egy évet meghaladóan fennálló hulladékgazdálkodási 
létesítményt, kivéve ahol a hulladékot
7.2.1. továbbszállításra készítik elő abból a  célból, hogy hasznosításra, előkezelésre vagy más helyen 
ártalmatlanításra kerüljön,
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7.2.3. a hasznosítást megelőzően legfeljebb három évig tárolják,
7.2.4. az ártalmatlanítást megelőzően legfeljebb egy évig tárolják;
8. hulladéklerakó-gáz: a lerakott hulladék biológiai, kémiai bomlása során a hulladéklerakóban képződő gázkeverék;
9. inert hulladék: olyan hulladék, amely semmilyen jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson nem megy át; 
jellemzője, hogy nem oldódik, nem ég, sem más fizikai vagy kémiai reakcióba nem lép, biológiai úton nem bomlik, 
vagy nincs kedvezőtlen hatással a  vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy környezetszennyezést 
okozna, vagy károsítaná az  emberek egészségét; további jellemzője, hogy teljes kioldhatósága, szennyezőanyag 
tartalma, valamint a csurgalékvíz ökotoxicitása elhanyagolható, és nem veszélyezteti a felszíni vizek, illetve a felszín 
alatti víz minőségét;
10. lerakás: a  hulladék ártalmatlanítása a  földtani közeg felszínén vagy a  földtani közegben kialakított 
hulladéklerakóban;
11. lezárás: felső zárórétegrendszer megvalósítása;
12. megfelelőségi vizsgálat: azonos termelési, hulladékkezelési technológiából származó, rendszeresen képződő 
hulladék ellenőrzése az  alapjellemzésben meghatározott kritikus paraméterek mért értékeinek összevetésével és 
értékelésével;
13. rekultiváció: a bezárt hulladéklerakó vagy a hulladéklerakó egy része környezeti veszélyességének csökkentése 
új területhasználat előkészítése érdekében lezárással, műszaki védelem és monitoringrendszer kiépítésével vagy 
a hulladék felszedésével, továbbá tájba illesztéssel;
14. utógondozás: a hulladéklerakó teljes rekultivációját követő olyan összetett tevékenység, amely magában foglalja 
a monitoringrendszer üzemeltetését, a csurgalékvíz és a hulladéklerakó-gáz kezelését, valamint a szükségessé váló 
karbantartási munkákat;
15. üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) 
a hulladéklerakó üzemeltetéséért, rekultivációjáért, utógondozásáért felelős;
16. tájbaillesztés: a  létesítmény funkcionális és esztétikai szempontok szerinti környezetalakítása a  táji adottságok 
figyelembevételével.”

 (2) Az R. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  összefoglaló jelentés elkészítése és megküldése annak az  üzemeltetőnek a  kötelezettsége, aki 
a hulladéklerakót a tárgyév utolsó napján üzemelteti.”

2. §  Az R. 7. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) a  lerakásra kerülő hulladékfajtáknak a  hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerinti megnevezése, 
azonosító kódja és tervezett összes mennyisége;”

3. §  Az R.
a) 8. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „kódszámát” szövegrész helyébe az „azonosító kódját”,
b) 11. § (2) bekezdésében a „kódszámáról” szövegrész helyébe az „azonosító kódjáról”,
c) 2. számú melléklet 1.  pont 1.1.  alpont a)  pontjában az „EWC kódszáma” szövegrész helyébe az „azonosító 

kódja”,
d) 2. számú melléklet 2. pont 2.2. alpont 2.2.3. pontjában az „EWC 20-as” szövegrész helyébe a „20-as azonosító 

kóddal jelölt”,
e) 2. számú melléklet 2. pont 2.2. alpont 2.2.3. pontjában az „az EWC 20 01 41” szövegrészek helyébe az „a 20 01 

41 azonosító kóddal jelölt”,
f ) 2. számú melléklet 2.  pont 2.2.  alpont 2.2.3.  pont a)  alpontjában az „EWC 19 08 01” szövegrész helyébe  

a „19 08 01 azonosító kóddal jelölt hulladéktípus”
szöveg lép.

4. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § (1) Hatályát veszti az R. 19. § (4) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti az R.

a) 18. § (1) bekezdésében az „az engedélyben előírt gyakorisággal, de legalább évenként egyszer”,
b) 18. § (2) bekezdésében a „legkésőbb a tárgyévet követő év április 30-áig”
szövegrész.
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6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (2) A rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. §  Ez a rendelet a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 37/2017. (VII. 6.) FM rendelethez

Az R. 2. számú melléklet 2. pont 2.1. alpontjában foglalt 2.1.–1. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1.–1. táblázat
Alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehető inert hulladékok

A B C

1 Azonosító kód Leírás Korlátozások

2 10 11 03 Üvegalapú, szálas anyagok 
hulladékai

A hulladék nem tartalmazhat szerves kötőanyagot

3 15 01 07 Csomagolási üveghulladékok  
4 17 01 01 Beton Elkülönített építési-bontási hulladékok*
5 17 01 02 Tégla Elkülönített építési-bontási hulladékok*
6 17 01 03 Cserép és kerámiák Elkülönített építési-bontási hulladékok*
7 17 01 07 Beton, tégla, cserép és kerámia 

keveréke
Elkülönített építési-bontási hulladékok*

8 17 02 02 Üveg  
9 17 05 04 Föld és kövek A hulladék nem tartalmazhatja a talaj humuszos 

rétegét, tőzeget, továbbá szennyezett területről 
származó földet, köveket

10 19 12 05 Üveg  
11 20 01 02 Üveg Elkülönített üveg
12 20 02 02 Talaj és kövek A hulladék csak kertekből, parkokból származhat, 

és nem lehet benne humusz, illetve tőzeg

* Az  elkülönített építési-bontási hulladékok kis mennyiségben más összetevőket (pl. fémek, műanyagok, talaj, szerves anyagok, fa, gumi stb.) is 
tartalmazhatnak. A hulladék eredetét ismerni kell.
Nem tekinthető inert építési-bontási hulladéknak az  a  hulladék, amely külön jogszabályban szabályozott szerves vagy szervetlen veszélyes 
összetevőket (pl. azbesztet, bitument) tartalmaz vagy az építés során ilyen anyagokat használtak, illetve az épületben olyan termékeket tároltak vagy 
gyártottak, amelyekkel az építőanyagok szennyeződhettek, és emiatt a hulladék már nem tekinthető inertnek.
Inert hulladéknak a  lerakhatósági szempontok szerinti értékelését a  kioldási vizsgálatok eredményei és a  2.1.–2. és 2.1.–3. táblázatban felsorolt 
határértékek összehasonlítása alapján kell elvégezni.
Perkolációs vizsgálatokat akkor kell végezni, ha a  vizsgált hulladék szulfátion-koncentrációja nagyobb, mint 1000 mg/kg. Ebben az  esetben  
a 2.1.–2. táblázat *-gal jelzett előírása szerint kell eljárni.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozata
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2016. évi, kötelezettségvállalással 
nem terhelt költségvetési maradványokból az  I. Országgyűlés fejezetnél keletkezett 235 000 000 forint,  
a III. Alkotmánybíróság fejezetnél keletkezett 27 400 000 forint, a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 
8 500 000 forint, a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 209 100 000 forint, 
a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél keletkezett 873 800 000 forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetnél keletkezett 445 000 000 forint felhasználását;

b) az Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  2016. évi, kötelezettségvállalással terhelt, 
azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból  
a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 450 901 067 forint felhasználását;

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az a) alpont szerint felhasználásra engedélyezett összegekből az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli 
el;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

d) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Budapest II. kerület, 13204/18 és 13204/19 (korábban 13204/5) 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a  Budapest, 1025 Margit körút 85–87. szám alatt található 
ingatlanon a  Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. által megvalósítandó 
beruházás befejezéséhez szükséges további – legfeljebb – 3 000 000 000 forint forrás biztosításáról 
gondoskodjon.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. évben a felmerülés ütemében

 2. A tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a  2016. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „nettó 12 000,0” szövegrész helyébe  
a „15 500,0” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozathoz
1. melléklet a …./2017. (….) Korm. határozathoz

         forintban

Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

Alcím- 
szám

Jogcím-
csoport 
szám

Jogcím-
szám

Kiemelt 
előirányzat 

szám

Fejezet 
név Cím név Alcím név 

Jogcím-
csoport 

név

Jogcím 
név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

I. Országgyűlés
1 Országgyűlés Hivatala

1 Országgyűlés hivatali szervei
K5 Egyéb működési célú kiadások -14 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -221 000 000

2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14 000 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 221 000 000

XIX. Uniós Fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

4 IV. tengely: Leader programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -446 650 067 

5 Technikai segítségnyújtás
K5 Egyéb működési célú kiadások -427 149 933 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás
3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

K5 Egyéb működési célú kiadások -45 000 000
19 Szociális célú humánszolgáltatások

1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások  támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -400 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

2 Bethlen Gábor Alap támogatása 
K5 Egyéb működési célú kiadások 487 800 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 386 000 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás

3 Eseti támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 487 800 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 386 000 000

4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 487 800 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 386 000 000

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap
5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv

1 Központi hivatali szerv
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 400 000 000

LXXII. Egészségbiztosítási Alap
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek

1 Központi hivatali szerv
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45 000 000

A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása 



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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