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III. Kormányrendeletek

A Kormány 112/2016. (V. 27.) Korm. rendelete
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 5.  pontjában és az  ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 
14. § (5) bekezdés k)–p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint
a 2. § és 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §  A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.  § (1) és 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  Kormány a  klímagázokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban, az  ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 
(a továbbiakban: Éhvt.) 10/A–10/I.  §-a szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként országos 
illetékességgel és hatáskörrel – a  (2)–(4)  bekezdésben foglaltak kivételével – Nemzeti Klímavédelmi Hatóságként 
az  energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium – e  rendeletben foglalt hatósági ügyek 
tekintetében nem utasítható – szervezeti egységét (a továbbiakban: Hatóság) jelöli ki.
(2) Az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség jár el
a) a  klímagázt tartalmazó tűzoltó-technikai termékek, valamint a  klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi 
rendszerek és tűzoltó készülékek telepítését, javítását, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát végző 
vállalkozások megfelelő képesítésének helyszíni ellenőrzésében,
b) a  klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek kötelező regisztrációja és 
szivárgásvizsgálata megtörténtének ellenőrzése esetében.
(2a) A  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) jár el 
a 27. § (3) bekezdésében foglalt feladatokkal kapcsolatos hatósági jogköre mellett a klímagázt tartalmazó tűzoltó-
technikai termékek, valamint a  klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek 
címkézésére, forgalomba hozatalára, telepítésére, karbantartására, szervizelésére, szivárgásellenőrzésére és 
szivárgásvizsgálatára vonatkozó, az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az  1005/2009/EK 
parlamenti és tanácsi rendeletben és az  e  rendeletben rögzített kötelezettségek ellenőrzésével és felügyeletével 
kapcsolatban.”

2. §  A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  illetékes közlekedési hatóság jár el az  MR szektorban a  gépjármű-szervizek megfelelő képesítésének 
helyszíni ellenőrzésében. A hűtőkamionok és -pótkocsik műszaki vizsgáztatása alkalmával ellenőrizni kell a kötelező 
szivárgásvizsgálat, címkézés és regisztráció megtörténtét. Hiányosság, jogszabálysértés észlelése esetén az illetékes 
közlekedési hatóság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket.”

3. §  A Korm. rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (2)–(4)  bekezdés szerinti hatóságok a  jogszabálysértés tényéről, valamint az  esetlegesen alkalmazott 
jogkövetkezményről a  jogszabálysértés észlelését, illetve az  alkalmazott jogkövetkezmény jogerőre emelkedését 
követő 8 munkanapon belül tájékoztatják a Hatóságot.”

4. §  A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  klímagázokkal kapcsolatos valamennyi tevékenység hatósági ellenőrzését és felügyeletét, valamint 
az  ezzel kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlását, klímavédelmi bírság kiszabását a  Hatóság látja el, kivéve a  3.  §  
(2)–(4) bekezdésben rögzített, a speciális alkalmazásokra vonatkozó hatósági jogköröket.”
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5. §  A Korm. rendelet 5. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a vállalkozás vagy természetes személy az adatbázisban
a) regisztrációs kötelezettségét hiányosan teljesíti, a Hatóság hiánypótlásra,
b) regisztrációs kötelezettségét nem teljesíti, a  Hatóság határidő tűzésével a  regisztrációs kötelezettsége 
teljesítésére,
c) valótlan adatokat ad meg, a  Hatóság határidő tűzésével a  regisztrációs adatok valóságnak megfelelően való 
helyesbítésére,
d) többször regisztrál, a Hatóság határidő tűzésével nyilatkozattételre
szólítja fel.
(4b) A hiánypótlásra, nyilatkozattételre, regisztrációs kötelezettség teljesítésére, regisztrációs adatok helyesbítésére 
meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén a  Hatóság a  vállalkozás vagy a  természetes személy 
értesítésével egyidejűleg az adatbázisból törli
a) a hiányos vagy valótlan adatokat tartalmazó regisztrációt,
b) többszöri regisztráció esetén az újabb regisztrációt.”

6. §  A Korm. rendelet 7. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. F-ÜHG-t tartalmazó, valamint F-ÜHG-val működtetett termékek és berendezések címkézéséről, 
valamint magyarországi forgalomba hozataláról, forgalmazásáról”

7. §  A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) F-ÜHG-t tartalmazó, valamint azzal működtetett termékeket és berendezéseket a (2) és (3) bekezdés alapján 
az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12.  cikke valamint a  2015/2068/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet szerinti forgalomba-hozatali címkével; a  (4) és (5)  bekezdés alapján a  (7)  bekezdés szerinti, adatbázisból 
generált telepítési hatósági címkével; F-ÜHG közeget tartalmazó tartályokat az adatbázisból generált, a (6) bekezdés 
alapján a tartály változó tartalmának megjelölésére szolgáló címkével kell ellátni.
(2) Az  Európai Unió területén első alkalommal Magyarország területére importált vagy ott forgalomba hozott, 
az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12.  cikk (1) és (2)  bekezdésében rögzített F-ÜHG-t 
tartalmazó, illetve ilyen gázokkal működő termékeket és berendezéseket az  517/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 12. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező forgalomba-hozatali 
címkével szükséges ellátni.
(3) Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12.  cikk (1)  bekezdésében és a  (2)  bekezdésben 
meghatározott, F-ÜHG-t tartalmazó, illetve ilyen gázokkal működő termékeket és berendezéseket a  12.  cikk  
(3)–(4) bekezdése szerinti adattartalmú forgalomba-hozatali címkével a termékregisztrációt követően a gyártó vagy 
importőr a forgalomba helyezés előtt köteles ellátni.
(4) A  telepítési hatósági címkével történő ellátás feltétele, hogy az  első alkalommal forgalomba hozott F-ÜHG-t 
tartalmazó, illetve ilyen gázokkal működő termékek és berendezések az első forgalomba helyezéskor a gyártó vagy 
az importőr által, már működő termékek és berendezések esetében az üzemeltető által kerüljenek regisztrálásra, és 
hűtőköreik műszaki adatainak rögzítése a képesített vállalkozás által történjen meg az adatbázisban.
(5) A képesített vállalkozás látja el jól látható helyen a telepítési hatósági címkével
a) a  forgalomba helyezett, újonnan telepített termékeket és berendezéseket telepítéskor, de legkésőbb 
a beüzemeléskor,
b) a már korábban telepített, működő termékeket és berendezéseket az első szervizelés, az első karbantartás vagy 
az első kötelező szivárgásvizsgálat alkalmával.
(6) F-ÜHG visszanyerése, valamint regenerálása során F-ÜHG közeg tartály használata esetében a  tartály változó 
tartalmának megjelölésére címkét köteles használni az ezen tevékenységeket végző képesített vállalkozás.
(7) A telepítési hatósági címkén fel kell tüntetni különösen
a) a klímagázt tartalmazó, valamint azzal működtetett termék és berendezés megnevezését;
b) a klímagázt tartalmazó, valamint azzal működtetett termék és berendezés tulajdonosát, üzemeltetőjét,
c) a klímagáz megnevezését,
d) a termékben vagy berendezésben lévő klímagáz tömegben és CO2-egyenértékben kifejezett mennyiségét, illetve 
a klímagáz globális felmelegedési potenciálját,
e) tájékoztatást arról, hogy szivárgásészlelő rendszer felszerelése szükséges,
f ) tájékoztatást arról, hogy a klímagázokat hermetikusan zárt berendezés tartalmazza,
g) a Hatóság által kiadott egyedi azonosítót.”
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8. §  A Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) Képesített vállalkozás Magyarország területén az  Európai Unión kívüli harmadik országgal és az  Európai 
Unió tagállamával kereskedelmi import és export tevékenységet F-ÜHG-vel kapcsolatosan az 517/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint folytathat.
(2) A  képesített vállalkozások kötelesek az  export és import tevékenységük végzése keretében érintett F-ÜHG-ről 
jelentést tenni a Hatóság felé az export és import tevékenységet követő 8 munkanapon belül, az adatbázisban való 
adatszolgáltatás útján, rögzítve az F-ÜHG típusát, tömegét, fajtáját és beszerzési forrását.”

9. §  A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyártók és importőrök F-ÜHG-t csak az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak 
szerint hozhatnak forgalomba Magyarország területén.”

10. §  A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magyarország területén fluorozott szénhidrogénekkel előtöltött berendezések csak az  517/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint hozhatók forgalomba.”

11. §  A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyártó és az  importőr az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdése szerinti 
megfelelőségi nyilatkozatot és a teljes körű megfelelési dokumentációt a forgalomba hozatalt követő öt évig köteles 
megőrizni, és azt ellenőrzés során a Hatóság rendelkezésére bocsátani.”

12. §  A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyártó és importőr által kiállított megfelelőségi nyilatkozatot a  Bizottság végrehajtási aktusaiban 
meghatározottak szerint kell kiállítani. A megfelelőségi nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül.”

13. §  A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikke szerinti berendezések üzemeltetői 
a  hivatkozott uniós rendeletben foglaltak szerint kötelesek gondoskodni szivárgásészlelő rendszer telepítéséről, 
üzemeltetéséről, annak felügyeletéről és ellenőrzéséről. A  telepítésről és az  ellenőrzésekről készült jelentéseket 
a  Hatóság adatbázisába is fel kell tölteni a  telepítést és az  ellenőrzést követő 8 munkanapon belül. A  jelentésnek  
az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6.  cikk (1)  bekezdésében foglalt adatokon túlmenően 
tartalmaznia kell a  HR szektorba tartozó szivárgásészlelők esetében a  telepítési helyét, rendszerét, az  ellenőrzés 
tényét és eredményét.”

14. §  A Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  szivárgásészlelés tényéről a  szivárgást észlelő képesített vállalkozás képesített alkalmazottja útján 
a  szivárgásészlelési jegyzőkönyvnek az  adatbázisba történő, a  szivárgás észlelését követő 3 munkanapon belüli 
feltöltésével értesíti a  Hatóságot. Amennyiben a  képesített vállalkozás képesített alkalmazottja határidőn belül 
nem töltötte fel a  szivárgásészlelési jegyzőkönyvet, az  üzemeltető köteles azt a  szivárgás észlelését követő 
8 munkanapon belül a Hatóságnak bejelenteni.”

15. §  A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az F-ÜHG visszanyerését az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkben foglaltak szerint kell 
végezni, figyelemmel a 3. § (2)–(4) bekezdéseiben rögzített szervek által meghatározott egyéb rendelkezésekre.”

16. §  A Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  F-ÜHG közeget és helyszíni hűtőköri szerelést igénylő előtöltött készüléket kereskedelmi célú felhasználás 
keretében értékesítő vállalkozás az  adatbázisban rögzíti a  vásárolt, eladott F-ÜHG közegek, készülékek 
típusonkénti mennyiségéről, a vásárlásra jogosult vállalkozás adatait. Végfelhasználónak történő értékesítés esetén 
az  értékesítésre jogosult vállalkozás az  adatbázisban rögzíti a  22.  § szerinti tanúsítvány alapján a  telepítés helyét 
és a  tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás adatait. Az  e  bekezdés szerinti adatokat az  értékesítésre jogosult 
vállalkozás a vásárlást vagy értékesítést követő 8 munkanapon belül rögzíti az adatbázisban.”
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17. §  A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint F-ÜHG-t, valamint az 1005/2009/EK parlamenti 
és tanácsi rendelet szerint ORLA-t tartalmazó, vagy azzal működtetett alkalmazások üzemeltetői kötelesek 
az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az  1005/2009/EK parlamenti és tanácsi 
rendeletben előírtakat betartani, különösen
a) megtenni minden, a  polgári jog szerinti elvárható magatartás követelményeinek megfelelő óvintézkedést 
a véletlen és szándékos szivárgás megelőzése érdekében,
b) megtenni minden műszakilag és gazdaságilag megvalósítható intézkedést a szivárgás minimálisra csökkentése 
érdekében,
c) a szivárgás kijavítását követően legfeljebb egy hónapon belül gondoskodni a berendezés javítása sikerességének 
ellenőrzéséről megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozás igénybevételével,
d) gondoskodni az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikkében foglaltaknak megfelelően 
a szivárgásvizsgálat elvégzéséről, elvégeztetéséről és ehhez kapcsolódóan annak 6. cikkében, az 1005/2009/EK parlamenti 
és tanácsi rendelet 23.  cikkében, valamint e  rendelet 17.  §-a és 19.  §-a szerinti nyilvántartási kötelezettség 
teljesítéséről,
e) gondoskodni az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke és az 1005/2009/EK parlamenti és 
tanácsi rendelet 23. cikke szerinti szivárgásészlelő rendszerek telepítéséről, üzemeltetéséről és azok ellenőrzéséről, 
felülvizsgálatáról,
f ) gondoskodni arról, hogy az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) és (3) bekezdésében 
és az  1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített berendezések esetében a  visszanyerést csak 
az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a  jelen rendeletben meghatározott megfelelő 
képesített vállalkozás végezze,
g) gondoskodni a  tulajdonát képező tartályban, készülékben tárolt F-ÜHG közeg felelős kezeléséről, 
ártalmatlanításáról,
h) gondoskodni a  kötelező adminisztratív feladatok elvégzéséről, amelyet a  tényadatoknak az  adatbázisban való 
feltöltésével kell teljesíteni.”

18. §  A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos jogszabály, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusa vagy a klímavédelemért felelős hatóság határozatában foglalt rendelkezések megsértése; 
nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén – kivéve a 25. §-ban foglalt esetekben – a Hatóság az ebben az alcímben 
és az 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságokat szabhat ki.”

19. §  A Korm. rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.  § (1) Természetes személy az  alábbi, F-ÜHG-t tartalmazó termékek és azzal üzemelő berendezések esetében 
kizárólag az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (4) és (7) bekezdése szerinti képesítéssel, 
az adatbázisban való regisztrációt követően, a 4. melléklet szerinti képesítésének megfelelő kategóriájú képesített 
vállalkozás alkalmazottjaként végezheti az alábbi feladatokat:
a) a  HR szektor berendezéseinek és az  MR szektor hűtőegységeinek telepítése, beüzemelése, szervizelése, 
karbantartása, javítása vagy használaton kívül helyezése,
b) a HR szektor berendezéseinek és az MR szektor hűtőegységeinek szivárgásvizsgálata,
c) az F-ÜHG visszanyerése,
ca) a HR szektor berendezései tekintetében,
cb) az MR szektor hűtőegységei tekintetében és
d) bármilyen, F-ÜHG környezetbe jutását okozó egyéb tevékenység, F-ÜHG-közeg kezelése, tisztítása, átfejtése, 
regenerálása, ártalmatlanítása esetén.
(2) A  képesített vállalkozás az  (1)  bekezdés a)–c)  pontjaiban meghatározott, F-ÜHG-t tartalmazó berendezések 
telepítését, beüzemelését, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, karbantartását, javítását vagy használaton kívül 
helyezését kizárólag az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikk (6) és (7)  bekezdése szerinti 
képesítéssel és az  (1)  bekezdés szerinti képesítéssel rendelkező alkalmazott személlyel végezteti. A  képesített 
vállalkozás köteles vállalkozásához az  adatbázisban a  megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazott természetes 
személyt hozzárendelni.”
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20. §  A Korm. rendelet 27.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (7)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) A  Hatóság az  Éhvt. 10/B.  § (4)  bekezdése szerinti hatósági eljárás keretében vizsgálja, hogy a  benyújtott 
tanúsítvány tartalmazza-e a  képesített személy Éhvt. 10/G.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)–ac) és ae)  alpontjaiban 
meghatározott adatait, valamint 2017. július 1. napjáig ellenőrzi, hogy a  2015/2067/EU bizottsági rendelet szerint 
kiadott képesítési tanúsítvány a  hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységeire irányuló tevékenység végzésére is 
jogosít-e, e  tekintetben szükség esetén a  Hatóság ellenőrzi, hogy a  képesített személy rendelkezik-e a  képesítési 
kategória szerinti, az Éhvt. végrehajtására kiadott miniszteri rendelet klímagáz záróvizsga teljesítéséhez szükséges 
szakmai előképzettséggel. Ha a  benyújtott képesítési tanúsítvány nem vagy nem teljes körűen tartalmazza 
a  képesített személy Éhvt. 10/G.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)–ac) és ae)  alpontjaiban meghatározott adatait, 
a  képesített személy köteles benyújtani az  igazolást kiállító szerv által kiállított ezen adatokat, és a  képzési, 
képesítési igazolás számát tartalmazó nyilatkozatát. Ha a  tanúsítvány vagy a  nyilatkozat nem magyar nyelven 
került kiállításra, a  képesített személy köteles benyújtani azok hiteles fordítását. Amennyiben e  bekezdésben 
meghatározottakról a képesített személy a Hatóság felhívásában meghatározott határidőben nem nyilatkozik, úgy 
a Hatóság a képesítési igazolás elismerésére irányuló kérelmet elutasítja.
(7) A  Hatóság az  Éhvt. 10/B.  § (4)  bekezdése szerinti hatósági eljárás keretében vizsgálja, hogy a  benyújtott 
igazolás tartalmazza-e a  képesített vállalkozás az  Éhvt. 10/G.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)–bd) és bg)  alpontjaiban 
meghatározott adatait, valamint a  vállalkozás eleget tett-e az  Éhvt.-ben, az  5.  §-ban, valamint a  26.  § 
(5)  bekezdésében meghatározott regisztrációs kötelezettségének. Ha a  benyújtott képesítési igazolás nem vagy 
nem teljes körűen tartalmazza a képesített vállalkozás Éhvt. 10/G. § (2) bekezdés b) pont ba)–bd) és bg) alpontjaiban 
meghatározott adatait, a  képesített vállalkozás köteles benyújtani az  igazolást kiállító szerv által kiállított, ezen 
adatokat, és a  képzési, képesítési igazolás számát tartalmazó nyilatkozatát. Ha az  igazolás vagy a  nyilatkozat 
nem magyar nyelven került kiállításra, a  képesített vállalkozás köteles benyújtani azok hiteles fordítását. Ha 
e  bekezdésben meghatározottakról a  képesített vállalkozás a  Hatóság felhívásában meghatározott határidőben 
nem nyilatkozik, vagy regisztrációs kötelezettségének a  Hatóság felhívására a  felhívásban meghatározott 
határidőben nem tesz eleget, úgy a Hatóság a képesítési igazolás elismerésére irányuló kérelmet elutasítja.”

21. §  A Korm. rendelet 28. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Az  1005/2009/EK rendelet 26.  cikk (1)  bekezdés b) és c)  pontjában található tagállami jelentéstételi 
kötelezettség teljesítéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik a honvédelemért felelős miniszter, 
a  BM OKF és a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével, valamint gondoskodik a  jelentésnek a  Hatóság 
adatbázisába való feltöltéséről.”

22. §  A Korm. rendelet 32.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) A 4. melléklet szerinti és 2017. január 1. napját megelőzően már kiadott M-V., M-VI., M-VII., valamint M-I., M-II., és 
M-III. képesítési kategóriák azok érvényességi idejének lejárati dátumáig továbbra is érvényesek, de 2017. január 1. 
napját követően nem jogosítanak az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hűtőkamionok 
és hűtőpótkocsik hűtőberendezéseivel kapcsolatos tevékenység végzésére, ez  csak külön a  gyakorolni kívánt 
tevékenységtől függően H-I., H-II., H-III., valamint H-IV. képesítési kategóriára vonatkozó kiegészítő képesítés alapján 
végezhető.
(2a) A 4. melléklet szerinti és 2017. január 1. napját megelőzően már kiadott H-I., H-II., H-III., valamint H-IV. képesítési 
kategóriák azok érvényességi idejének lejárati dátumáig továbbra is érvényesek, de 2017. január 1. napját követően 
nem jogosítanak az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hűtőkamionok és hűtőpótkocsik 
hűtőberendezéseivel kapcsolatos tevékenység végzésére, ez csak külön a gyakorolni kívánt tevékenységtől függően 
hűtőkamionok és hűtőpótkocsik hűtőberendezéseivel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó kiegészítő 
képesítés alapján végezhető.”

23. §  A Korm. rendelet 33. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„b) a  Bizottság 2015/2068/EU rendelete (2015. november 17.) az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékeken és berendezéseken elhelyezendő 
címkék formátumának meghatározásáról,”
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24. §  A Korm. rendelet 33. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„c) a Bizottság 2015/2067/EU rendelete (2015. november 17.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alapján a  fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések, valamint a  hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
hűtőegységei tekintetében a  természetes személyek képesítésére, valamint a  fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a  vállalatok 
képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról,”

25. §  A Korm. rendelet 33. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„e) a  Bizottság 2015/2066/EU rendelete (2015. november 17.) az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, 
szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére 
vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról,”

26. §  A Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

27. §  A Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

28. §  A Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

29. §  A Korm. rendelet
 1. 2. § (1) bekezdés 20. pontjában a „típusa” szövegrész helyébe a „fajtája” szöveg,
 2. 2.  § (1)  bekezdés 24.  pontjában a  „szervezet” szövegrész helyébe a  „szervezet, különösen a  berendezés-

tulajdonos, a berendezésekkel tevékenységet végző nagykereskedő és viszonteladó,” szöveg,
 3. 2. § (1) bekezdés 28. pontjában a „klímagázt” szövegrész helyébe a „klímagáz” szöveg,
 4. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „rendelet cikkében” szövegrész helyébe a „rendelet 3. cikkében” szöveg,
 5. 4. § (2) bekezdés b) pontjában és a 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „(2) és (3)” szövegrész helyébe a „(2)–(3)” 

szöveg,
 6. 4. § (2)–(4) bekezdések nyitó szövegrészében a „tekintetében” szövegrész helyébe a „tekintetében különösen” 

szöveg,
 7. 4.  § (4)  bekezdés f )  pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „az Éhvt., e  rendelet” szöveg, valamint 

az „érvényesítése” szövegrész helyébe az „érvényesítése érdekében” szöveg,
 8. 9/A. § (5) bekezdésében a „vállalkozásnak” szövegrész helyébe a „vállalkozás” szöveg,
 9. 9. alcím címében a „9. Fluorozott szénhidrogének uniós kvótarendszere” szövegrész helyébe a „9. Fluorozott 

szénhidrogének forgalombahozatala” szöveg,
10. 19. § (3) bekezdésében a „lefejtés” szövegrész helyébe a „visszanyerés” szöveg,
11. 22. § (5) bekezdésében a „tanúsítványt kiállító” szövegrész helyébe a „telepítést végző” szöveg,
12. 23. § (2) bekezdésében a „mértékének” szövegrész helyébe a „mértéke” szöveg,
13. 24. § (2) bekezdésében az „az adatbázisba” szövegrész helyébe az „a Hatóság által üzemeltetett adatbázisba” 

szöveg,
14. 24.  § (3)  bekezdésében a  „felhívását követő 8 munkanapon” szövegrész helyébe a  „felhívásában 

meghatározott határidőn” szöveg, továbbá a „szab” szövegrész helyébe a „szabhat” szöveg,
15. 24. § (4) bekezdésében a „szab” szövegrész helyébe a „szabhat” szöveg,
16. 27. § (1) bekezdés első mondatában a „fenntartása” szövegrész helyébe az „irányítása” szöveg,
17. 27.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „303/2008/EK bizottsági rendelet 10. és 11.  cikkére” szövegrész helyébe 

a „Bizottság 2015/2067 végrehajtási rendeletének 7. és 8. cikkére” szöveg,
18. 27.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „305/2008/EK bizottsági rendelet 5. és 6.  cikkére” szövegrész helyébe 

a „Bizottság 2015/2066 végrehajtási rendeletének 4. és 5. cikkére” szöveg,
19. 28.  § (5)  bekezdésében az „üzemen” szövegrész helyébe a „használaton” szöveg, továbbá a „(4)  bekezdés” 

szövegrész helyébe az „(5) bekezdés” szöveg,
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20. 28.  § (8)  bekezdésében, valamint a  2.  melléklet 8.  pont a)  alpontjában a  „lefejtést” szövegrész helyébe 
a „visszanyerést” szöveg,

21. 28. § (11) bekezdésében a „szerint kötelezően” szövegrész helyébe a „szerinti” szöveg,
22. 2. melléklet 4. pontjában, valamint a 2. sz. melléklet 7. pont g) alpontjában a „lefejteni” szövegrész helyébe 

a „visszanyerni” szöveg, továbbá a „lefejtett” szövegrész helyébe a „visszanyert” szöveg,
23. 2. melléklet 7. pont e) alpontjában a „lefejtését” szövegrész helyébe a „visszanyerését” szöveg,
24. 2. melléklet 8. pont c) alpontjában a „lefejtésre” szövegrész helyébe a „visszanyerésre” szöveg
lép.

30. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
 1. 2.  § (1)  bekezdés 2.  pontja, 5.  pontja, 7.  pontja, 8.  pontja, 11.  pontja, 12.  pontja, 19.  pontja, 26.  pontja, 

27. pontja, 29. pontja,
 2. 5. § (5) bekezdése,
 3. 6.  § (3)  bekezdésében „A Hatóság vezetői a  vállalkozások személyes, valamint üzleti titkot képező adatai 

védelméért való felelősségük körében kötelesek olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni, 
ellenőrzési rendszert kialakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja az  adatvédelmi és 
adatbiztonsági követelmények teljesülését.” szövegrész,

 4. 8. § (2) bekezdésében a „Hatóságnak” szövegrész,
 5. 10. §-a,
 6. 12. § (3) és (4) bekezdése,
 7. 10. alcím címe,
 8. 13. § (2) bekezdése,
 9. 14. § (1) bekezdése,
10. 15. § (2) bekezdése,
11. 17. § (7) bekezdése,
12. 18. § (1) bekezdése, valamint a (4)–(5) bekezdése,
13. 21. § (2) bekezdése,
14. 22. § (6) bekezdése,
15. 24. § (2) bekezdésében a „100 000 Ft összegű” szövegrész,
16. 24. § (5) bekezdése,
17. 18. alcíme,
18. 28. § (12) bekezdése.

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
 (2) A 28. § és a 3. melléklet 2017. január 1. napján lép hatályba.

32. §  E rendelet
a) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai 

Parlament és Tanács által elfogadott, 2014. április 16-i 517/2014/EU rendelet,
b) az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a  fluortartalmú üvegházhatású gázokat 

tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy 
használaton kívül helyezését vagy a  fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos 
kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére vonatkozó 
minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló 2015. november 17-i 
2015/2066/EU bizottsági rendelet,

c) az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a  fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a  hűtőkamionok 
és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a  természetes 
személyek képesítésére, valamint a  fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött 
hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a  vállalatok képesítésére vonatkozó 
minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló 2015. november 17-i 
2015/2067/EU bizottsági rendelet,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 74. szám 5699

d) az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a  fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó termékeken és berendezéseken elhelyezendő címkék formátumának meghatározásáról szóló 
a 2015. november 17-i 2068/2015/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 112/2016. (V. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez

A klímavédelmi bírság mértéke

I.  A klímavédelmi bírság mértéke az F-ÜHG és F-ÜHG alkalmazások vonatkozásában:
 1. Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk szerinti szivárgásvizsgálat elmulasztása esetén 

hűtőkörönként a hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de 
alkalmazásonként legalább 100 000 forint.

 2. Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (2)  bekezdés második albekezdésében és a  17.  § 
(3)  bekezdésében meghatározottak esetében, ha a  szivárgásvizsgálatot nem képesített vállalkozás megfelelő 
képesítéssel rendelkező természetes személy alkalmazottja végezte, hűtőkörönként 50 000 forint.

 3. Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (4)  bekezdésében rögzített F-ÜHG-t tartalmazó 
tűzvédelmi berendezések szivárgásvizsgálatára vonatkozó követelmény nem vagy nem megfelelő teljesülése 
esetén, tűzvédelmi berendezésenként 50 000 forint.

 4. Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikkben foglaltak és a  17.  § (2)  bekezdése szerinti 
kötelezettségek megszegése esetén 50 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.

 5. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1)–(3) bekezdésében és 19. cikkében és az 5. § (2) és 
(3), 11. § (2) bekezdésében és a 19. §-ban meghatározott nyilvántartási, regisztrációs és jelentéstételi kötelezettség 
elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése esetében 50 000 forinttól 3 000 000 forintig terjed.

 6. Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7.  cikk (2)  bekezdésében előírt forgalombahozatali 
követelmény megszegése esetében 200 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.

 7. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet visszanyerésről szóló 8. cikk (1)–(3) bekezdésében és a 18. § 
(2)–(3)  bekezdésében foglaltak megszegése esetén hűtőkörönként a  hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden 
1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

 8. Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikke, valamint a  4.  melléklet szerint megkövetelt 
képesítés hiányában végzett tevékenység esetén 100 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.

 9. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében 
rögzített, a forgalomba hozatalra vonatkozó korlátozások és tilalmak megszegése esetén hűtőkörönként a hűtőkör 
névleges F-ÜHG töltetének minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

 10. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdésében és a 8. § (2) bekezdésében előírt 
mentességi kérelem benyújtására vonatkozó kötelezettség megszegése esetén 200 000 forint.

 11. Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11.  cikk (4)  bekezdésében, valamint a  9.  § (1) és 
(2)  bekezdésében meghatározott képesítési igazolásra vonatkozó követelmények be nem tartása esetén 
200 000 forint.

 12. Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11.  cikk (5)  bekezdésében, valamint a  22.  §-ban foglalt 
értékesítési követelmények megszegése esetén
a) a  tanúsítvány hiányában értékesített hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden 1 tonna széndioxid 

egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint,
b) a tanúsítvánnyal kapcsolatos kötelezettség megszegése esetén 50 000 forinttól 200 000 forintig terjed.

 13. Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet címkézésről szóló 12.  cikkében, valamint a  7.  §  
(1)–(5) bekezdésében foglaltak megszegése esetén berendezésenként 5000 forint, de legalább 50 000 forint.

 14. A 7. § (6) bekezdésében foglaltak megszegése esetén tartályonként 5000 forint.
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 15. Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13.  cikkében foglalt követelmény megszegése esetén 
az  érintett hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de 
legalább 100 000 forint.

 16. Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14.  cikkében, valamint a  13. és 14.  §-ban szabályozott 
fluorozott szénhidrogének előtöltésére vonatkozó forgalombahozatali követelmények nem vagy nem megfelelő 
teljesítése esetén
a) a betöltött F-ÜHG-ra nem került kvóta kiosztásra, a betöltött fluorozott szénhidrogén F-ÜHG töltet minden 

1 tonna széndioxid egyenértékű mennyisége után 5000 forint, de legalább 100 000 forint,
b) auditor általi ellenőrzési kötelezettség elmulasztása 100 000 forint,
c) ellenőrzésre jogosultsággal nem rendelkező auditor igénybevétele 100 000 forint,
d) megfelelőségi nyilatkozat kiállításának elmulasztása 100 000 forint,
e) a  megfelelőségi nyilatkozat nem tartalmazza a  14.  §-ban foglalt formai és tartalmi követelményeket, 

20 000 forint tételenként.
 17. Ha az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. és 16.  cikkében rögzítettek be nem tartása miatt 

fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalára kvótakiosztás nélkül kerül sor, a  forgalomba hozott vagy 
forgalomba bocsátani kívánó fluorozott szénhidrogén, F-ÜHG töltet minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 
5000 forint, de legalább 100 000 forint.

 18. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében rögzített nyilvántartásba vételi kötelezettség 
elmulasztása esetében 200 000 forint.

 19. A 9. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén 50 000 forint.
 20. A 16. §-ban meghatározottak megszegése esetén 100 000 forinttól 500 000 forintig terjed.
 21. A  20.  § (2)  bekezdésében foglaltak megszegése esetében a  visszanyert és tárolt, valamint az  előre töltött 

készülékben hűtőkörönként a  hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 
5000 forint, de legalább 100 000 forint.

 22. A 21. § (1) bekezdés a)–d) és f )–h) foglaltak megsértése esetén 100 000 forinttól 10 000 000 forintig terjed.

II.  A klímavédelmi bírság mértéke az ORLA és ORLA alkalmazások vonatkozásában:
 1. Az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének I–V. csoportjában szereplő anyagok meg 

nem engedett felhasználása, az ORLA-kal meg nem engedett tevékenység végzése vagy ORLA meg nem engedett 
forgalomba hozatala esetén a felhasznált, a tevékenységgel érintett, a forgalomba hozott ORLA után 6000 forint/kg, 
de legalább 100 000 forint.

 2. Az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének VI–IX. csoportjában szereplő anyagok meg 
nem engedett felhasználása, az ORLA-kal végzett meg nem engedett tevékenység vagy ORLA meg nem engedett 
forgalomba hozatala esetén a felhasznált, a tevékenységgel érintett, a forgalomba hozott ORLA után 3000 forint/kg, 
de legalább 100 000 forint.

 3. A 28. § (6) bekezdése szerinti szivárgásvizsgálat elmulasztása esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges ORLA töltet 
minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

 4. A 28. § (7) bekezdése szerint, ha a szivárgásvizsgálatot nem képesített vállalkozás megfelelő képesítéssel rendelkező 
természetes személy alkalmazottja végezte, hűtőkörönként 50 000 forint.

 5. Az  ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek szivárgásvizsgálatára vonatkozó követelmény 
nem vagy nem megfelelő teljesülése esetén, rendszerenként 50 000 forint.

 6. A 28. § (6) bekezdése szerinti, a  szivárgásészlelő rendszerek beszerelésére, ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések 
megszegése esetén 50 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.

 7. A  28.  § (6)  bekezdése szerinti szivárgásészlelő rendszerek vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztása 
esetében szivárgásészlelő rendszerenként 100 000 forint.

 8. A  28.  § (10)  bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése 
esetében 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed.

 9. Az  5.  § (2) és (3), a  11.  § (2), a  18.  § (4)  bekezdésben meghatározott nyilvántartási és regisztrációs kötelezettség 
elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése esetében 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed.

 10. Az  ORLA visszanyerése és ártalmatlanításra történő elszállítása esetében a  18.  § (1)–(3)  bekezdésekben foglaltak 
megszegése esetén hűtőkörönként a  hűtőkör névleges ORLA gáz töltet minden 1 tonna széndioxid egyenértékű 
mennyiség után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

 11. Az  ORLA-kal kapcsolatos 4.  melléklet szerint megkövetelt képesítés hiányában végezte a  tevékenységét 
100 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.
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 12. A  28.  § (5)  bekezdés szerinti címkézési követelmények megszegése esetén berendezésenként és tartályonként 
5000 forint, de legalább 50 000 forint.

 13. A 21. §-ban foglaltak megsértése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.

III.  Kettős bírságolás:
Az I. és II. pont szerint egy tényállás alapján bírság egyszerre csak akkor szabható ki, ha egy alkalmazás F-ÜHG-t és 
ORLA-t is tartalmaz, de külön hűtőközegben.”

2. melléklet a 112/2016. (V. 27.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez

 1. HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazásai szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint 
klímagáz kezelést végző természetes személy képesítési igazolásainak jele, megnevezése és az 517/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelése:

A B C D

1. Személyi képesítési kategória Személyi képesítési kategória megnevezése és jogosultsága Személyi képesítési 

kategória az alábbi 

vállalkozás képesítési 

kategóriában jogosít 

tevékenységre

2. Jele EU-s, F-ÜHG 

megfelelési 

kategória 

„1”

3. H-I. I. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések tekintetében:  
– visszanyerés,  
– telepítés,  
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,  
– használaton kívül helyezés,  
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek 
legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben  
– és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen 
berendezések hermetikusan zártak, erre utaló 
címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb  
CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.  
 
ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések 
vagy rendszerek tekintetében: szivárgásvizsgálat, 
megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás 
céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy 
javítás.  
 
Klímagáz kezelése. 

HR-I., HR-II., HR-III., 
HR-IV.
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4. H-II. II. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések tekintetében:  
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek 
legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben  
– és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen 
berendezések hermetikusan zártak, erre utaló 
címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb 
CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, 
feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő 
beavatkozással,  
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás 
vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon 
berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál  
– vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével 
ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál kevesebb 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.  
 
ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések 
tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem igénylő 
szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás 
vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, és 
kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések 
karbantartása vagy javítása.  
 
Klímagáz kezelése.

HR-II., HR-III., HR-IV.

5. H-III. III. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések tekintetében:  
– visszanyerés végzésére jogosít azon berendezések 
vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy 
hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott 
rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmaznak.  
 
Klímagáz kezelése.

HR-III.

6. H-IV. IV. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések tekintetében:  
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek 
legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és 
nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen 
berendezések hermetikusan zártak, erre utaló 
címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb 
CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, 
feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő 
beavatkozással.

HR-IV.
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7. M-III. „2” A 2006/40/EK irányelv hatálya alá tartozó, 
gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből 
egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok 
visszanyerésére jogosít.

MR-III.,

8. M-I. – MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés 
tekintetében:
 – visszanyerés,
– telepítés, 
– javítás, karbantartás vagy szervizelés, 
– használaton kívül helyezés,
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek 
legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és 
nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen 
berendezések hermetikusan zártak, erre utaló 
címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb 
CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat. 
 
MR szektorban ORLA-t tartalmazó berendezések 
tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, 
újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő 
visszanyerés, karbantartás vagy javítás. 
 
Klímagáz kezelése.

MR-I., MR-II., MR-III.

9. M-II. – Az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés 
tekintetében:
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek 
legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és 
nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen 
berendezések hermetikusan zártak, erre utaló 
címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb 
CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, 
feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő 
beavatkozással,
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás 
vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon 
berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál 
– vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével 
ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak. 
 
MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezések 
tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem igénylő 
szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás 
vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, és 
kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések 
karbantartása vagy javítása.

MR-II., MR-III.
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10. E-I. „3” Elektromos kapcsolóberendezések telepítésére, 
szivárgásvizsgálatra, szervizelésére, karbantartására, 
javítására, használaton kívül helyezésére vagy 
a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez 
kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való 
visszanyerésére jogosít.

–

11. T-I. „4” Tűzvédelmi készülékekben és berendezésekben: 
– szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb 
töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmazó eszközökben, – a gázok visszanyerése, 
tűzoltó készülékek vonatkozásában is, – üzembe 
helyezés – karbantartás vagy javítás.  
ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi készülékek és 
berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, 
megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás 
céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy 
javítás.

T.

„1” A Bizottság 2015/2067 végrehajtási rendelete szerinti tevékenységi kategóriák (I–IV.),
„2” a 307/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés,
„3” a Bizottság 2015/2066 végrehajtási rendeletnek való megfelelés,
„4” a 304/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés.

 2. HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazásai szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint 
hűtőközeget és előretöltött készüléket kezelő vállalkozás képesítési igazolásainak jele, megnevezése:

A B C

1. Képesített 

vállalkozás 

tevékenységi 

kategória jele

Vállalkozás képesítési kategória megnevezése és jogosultsága Vállalkozás képesítési 

kategóriához szükséges személyi 

képesítési kategória

2. HR-I. Hűtőközeg és előtöltött készülék vásárlása és értékesítése. 
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez 
kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések 
tekintetében:  
– visszanyerés,  
– telepítés,  
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,  
– használaton kívül helyezés,  
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 
5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab 
formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan 
zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál 
kevesebb CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.  
 
ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és 
hőszivattyú-berendezések vagy rendszerek tekintetében: 
szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy 
regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy 
javítás.  
 
Klímagáz kezelése.

H-I.
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3. HR-II. Hűtőközeg és 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló 
címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó előtöltött 
készülék vásárlása és értékesítése.  
 
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez 
kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, 
tekintetében:  
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 
5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab 
formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, 
erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb 
CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy 
a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.  
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás vagy 
szervizelés, használaton kívül helyezés azon berendezések 
vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt 
és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál 
kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.  
 
ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló 
és hőszivattyú-berendezések tekintetében: hűtőköri 
beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, 
újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, 
és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések 
karbantartása vagy javítása.  
 
Klímagáz kezelése.

H-I., H-II.

4. „3” HR-III. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez 
kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések 
tekintetében visszanyerés végzésére jogosít azon 
berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy 
hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek 
esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmaznak.

H-I., H-II., H-III.

5. HR-IV. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez 
kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések 
tekintetében olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek 
legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem 
hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, 
erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb 
CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy 
a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.

H-I., H-II., H-IV.
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6. MR-I. Hűtőközeg vásárlása és értékesítése.  
 
MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:  
– visszanyerés,  
– telepítés,  
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,  
– használaton kívül helyezés,  
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab 
formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan 
zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál 
kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.  
 
MR szektorban ORLA-t tartalmazó berendezések tekintetében: 
szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy 
regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy 
javítás.  
 
Klímagáz kezelése.

M-I.

7. MR-II. Hűtőközeg vásárlása és értékesítése.  
 
MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:  
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab 
formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, 
erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb 
CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy 
a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,  
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás vagy 
szervizelés, használaton kívül helyezés azon berendezések 
vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt 
és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – 
kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.  
 
MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezések tekintetében: 
hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, 
megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából 
történő visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t 
tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.

M-I., M-II.

8. MR-III. A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő 
kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/40/EK 
európai parlament és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó, 
gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből 
a hűtőközeg regenerálás vagy ártalmatlanítás céljából történő 
visszanyerése.

M-I., M-II., M-III.
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9. NK 
hűtőközeg

F-ÜHG-t tartalmazó tartályok és F-ÜHG-vel előtöltött 
berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala, 
vásárlása, értékesítése, gáz átfejtése, lefejtése, visszanyerése, 
ártalmatlanításra átvétele, leadása. ORLA ártalmatlanításra 
átvétele, leadása.  
 
Nagykereskedő hűtőközeggel.

H-I., H-II., H-III., M-I., M-II., 
M-III.

10. VE 
hűtőközeg

F-ÜHG-t tartalmazó tároló tartályok és F-ÜHG-vel előtöltött 
berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala, vásárlása 
és értékesítése, gáz átfejtése, ártalmatlanításra átvétele, 
leadása. ORLA ártalmatlanításra átvétele, leadása.  
 
Viszonteladó hűtőközeggel.

H-I., H-II., H-III., M-I., M-II., 
M-III.

11. T. Tűzvédelmi készülékekben és berendezésekben:  
– szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb töltősúlyú 
fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó eszközökben,  
– a gázok visszanyerése, tűzoltó készülékek vonatkozásában is,  
– üzembe helyezés,  
– karbantartás vagy javítás. ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi 
készülékek és berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, 
megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából 
történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.

T-I.

„3” a 2002/96/EK Irányelv szerint működő ártalmatlanító szervezetekre vonatkozó követelményeinek való megfelelés.

Regisztrált vállalkozások tevékenységi kategóriája:

A B

1. Regisztrált vállalkozás 

tevékenységi 

kategória jele

Vállalkozás regisztrációs kategória megnevezése és jogosultsága

2. NK berendezés Nagykereskedő: F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba 
hozatala, értékesítése, vásárlása.

3. VE berendezés Viszonteladó: F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba 
hozatala, vásárlása, értékesítése.

”
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3. melléklet a 112/2016. (V. 27.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez

 1. HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazásai szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint 
klímagáz kezelést végző természetes személy képesítési igazolásainak jele, megnevezése és az 517/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelése:

A B C D

1. Személyi képesítési kategória Személyi képesítési kategória megnevezése és 

jogosultsága

Személyi képesítési 

kategória az alábbi 

vállalkozás képesítési 

kategóriában jogosít 

tevékenységre

2. Jele EU-s, F-ÜHG 

megfelelési kategória 

„1”

3. H-I. I. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó helyhez kötött hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó hűtőegységei tekintetében:  
– visszanyerés,  
– telepítés,  
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,  
– használaton kívül helyezés,  
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, 
amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték 
mennyiségben – és nem hab formájában – 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések 
hermetikusan zártak, erre utaló címkével 
látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb  
CO2 egyenértéknek megfelelő 
mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat.  
 
ORLA-t tartalmazó helyhez kötött 
hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések vagy rendszerek, 
hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei 
tekintetében: szivárgásvizsgálat, 
megsemmisítés, újrahasznosítás vagy 
regenerálás céljából történő visszanyerés, 
karbantartás vagy javítás.  
 
Klímagáz kezelése.

HR-I., HR-II., HR-III., 
HR-IV.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 74. szám 5709

4. H-II. II. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó helyhez kötött hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó hűtőegységei tekintetében: 
olyan berendezések szivárgásvizsgálata, 
amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték 
mennyiségben – és nem hab formájában – 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések 
hermetikusan zártak, erre utaló címkével 
látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb  
CO2 egyenértéknek megfelelő 
mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, feltéve hogy 
a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő 
beavatkozással,  
– visszanyerés, telepítés, javítás, 
karbantartás vagy szervizelés, használaton 
kívül helyezés azon berendezések 
vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy 
hermetikusan zárt és erre utaló címkével 
ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál 
kevesebb fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmaznak.  
 
ORLA-t tartalmazó hűtőkamionok és 
-pótkocsik hűtőegységei és helyhez 
kötött hűtő-, légkondicionáló és 
hőszivattyú-berendezések tekintetében: 
hűtőköri beavatkozást nem igénylő 
szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, 
újrahasznosítás vagy regenerálás céljából 
történő visszanyerés, és kevesebb, mint 
30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések 
karbantartása vagy javítása.  
 
Klímagáz kezelése.

HR-II., HR-III., HR-IV.

5. H-III. III. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó helyhez kötött hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó hűtőegységei tekintetében 
visszanyerés végzésére jogosít azon 
berendezések vonatkozásában, amelyek 
3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és 
erre utaló címkével ellátott rendszerek 
esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmaznak.  
 
Klímagáz kezelése.

HR-III.
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6. H-IV. IV. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó helyhez kötött hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó hűtőegységei tekintetében: 
olyan berendezések szivárgásvizsgálata, 
amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték 
mennyiségben – és nem hab formájában – 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések 
hermetikusan zártak, erre utaló címkével 
látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb  
CO2 egyenértéknek megfelelő 
mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, feltéve hogy 
a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő 
beavatkozással.

HR-IV.

7. M-III. „2” A 2006/40/EK irányelv hatálya alá tartozó, 
gépjárművekbe szerelt légkondicionáló 
rendszerekből egyes fluortartalmú 
üvegházhatású gázok visszanyerésére 
jogosít.

MR-III.

8. M-I. – A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
hűtőegységei kivételével  
az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó 
berendezés tekintetében:  
– visszanyerés,  
– telepítés,  
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,  
– használaton kívül helyezés,  
olyan berendezések szivárgásvizsgálata, 
amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenérték 
mennyiségben – és nem hab formájában – 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések 
hermetikusan zártak, erre utaló 
címkével látták el őket, és 10 tonnánál 
kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő 
mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat.  
 
A hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei 
kivételével az MR szektor ORLA-t 
tartalmazó berendezések tekintetében: 
szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, 
újrahasznosítás vagy regenerálás céljából 
történő visszanyerés, karbantartás vagy 
javítás.  
 
Klímagáz kezelése.

MR-I., MR-II., MR-III.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 74. szám 5711

9. M-II. – A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó 
hűtőegységei kivételével  
az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó 
berendezés tekintetében:  
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, 
amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenérték 
mennyiségben – és nem hab formájában – 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések 
hermetikusan zártak, erre utaló 
címkével látták el őket, és 10 tonnánál 
kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő 
mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, feltéve hogy 
a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő 
beavatkozással,  
– visszanyerés, telepítés, javítás, 
karbantartás vagy szervizelés, használaton 
kívül helyezés azon berendezések 
vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy 
hermetikusan zárt és erre utaló címkével 
ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – 
kevesebb fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmaznak.  
 
A hűtőkamionok és -pótkocsik 
hűtőegységei kivételével az MR szektor 
ORLA-t tartalmazó berendezések 
tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem 
igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, 
újrahasznosítás vagy regenerálás céljából 
történő visszanyerés, és kevesebb, mint 
30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések 
karbantartása vagy javítása.

MR-II., MR-III.

10. E-I. „3” Elektromos kapcsolóberendezések 
telepítésére, szivárgásvizsgálatra, 
szervizelésére, karbantartására, 
javítására, használaton kívül helyezésére 
vagy a fluortartalmú üvegházhatású 
gázok helyhez kötött elektromos 
kapcsolóberendezésekből való 
visszanyerésére jogosít.

–
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11. T-I. „4” Tűzvédelmi készülékekben és 
berendezésekben:  
– szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál 
nagyobb töltősúlyú fluortartalmú 
üvegházhatású gázt tartalmazó 
eszközökben,  
– a gázok visszanyerése, tűzoltó készülékek 
vonatkozásában is,  
– üzembe helyezés,  
– karbantartás vagy javítás.  
ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi készülékek 
és berendezések tekintetében: 
szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, 
újrahasznosítás vagy regenerálás céljából 
történő visszanyerés, karbantartás vagy 
javítás.

T.

„1” A Bizottság 2015/2067 végrehajtási rendelete szerinti tevékenységi kategóriák (I–IV.),
„2” a 307/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés,
„3” a Bizottság 2015/2066 végrehajtási rendeletnek való megfelelés,
„4” a 304/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés.
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 2. HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazásai szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint 
hűtőközeget és előretöltött készüléket kezelő vállalkozás képesítési igazolásainak jele, megnevezése:

A B C

1. Képesített 

vállalkozás 

tevékenységi 

kategória jele

Vállalkozás képesítési kategória megnevezése és jogosultsága Vállalkozás képesítési 

kategóriához szükséges személyi 

képesítési kategória

2. HR-I. Hűtőközeg és előtöltött készülék vásárlása és 
értékesítése.  
 
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
hűtőegységei tekintetében:  
– visszanyerés,  
– telepítés,  
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,  
– használaton kívül helyezés,  
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek 
legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és 
nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések 
hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el 
őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2 egyenértéknek 
megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat.  
 
ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló 
és hőszivattyú-berendezések vagy rendszerek, 
hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei tekintetében: 
szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy 
regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás 
vagy javítás.  
 
Klímagáz kezelése.

H-I.
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3. HR-II. Hűtőközeg és 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre 
utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – 
kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.  
 
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
hűtőegységei tekintetében:  
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek 
legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és 
nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések 
hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el 
őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2 egyenértéknek 
megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem 
jár hűtőkörbe történő beavatkozással,  
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás 
vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon 
berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál  
– vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott 
rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmaznak.  
 
ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló 
és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és 
-pótkocsik hűtőegységei tekintetében: hűtőköri 
beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, 
megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás 
céljából történő visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg 
ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy 
javítása.  
 
Klímagáz kezelése.

H-I., H-II.

4. „3” HR-III. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
hűtőegységei tekintetében visszanyerés végzésére 
jogosít azon berendezések vonatkozásában, amelyek  
3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével 
ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

H-I., H-II., H-III.
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5. HR-IV. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-
berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik 
fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 
hűtőegységei tekintetében olyan berendezések 
szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna  
CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab 
formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan 
zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál 
kevesebb CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, 
feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő 
beavatkozással.

H-I., H-II., H-IV.

6. MR-I. Hűtőközeg vásárlása és értékesítése.  
 
A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei 
kivételével az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés 
tekintetében:  
– visszanyerés,  
– telepítés,  
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,  
– használaton kívül helyezés, olyan berendezések 
szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna 
CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab 
formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan 
zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál 
kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben 
tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.  
 
Az MR szektorban hűtőkamionok és -pótkocsik 
hűtőegységei kivételével ORLA-t tartalmazó 
berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, 
megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás 
céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.  
 
Klímagáz kezelése.

M-I.
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7. MR-II. Hűtőközeg vásárlása és értékesítése.  
 
A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei 
kivételével az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés 
tekintetében:  
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek 
legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és 
nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések 
hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el 
őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek 
megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem 
jár hűtőkörbe történő beavatkozással,  
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás 
vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon 
berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál  
– vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott 
rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmaznak.  
 
Az MR szektorban hűtőkamionok és -pótkocsik 
hűtőegységei kivételével ORLA-t tartalmazó 
berendezések tekintetében: hűtőköri beavatkozást 
nem igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, 
újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő 
visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó 
berendezések karbantartása vagy javítása.

M-I., M-II.

8. MR-III. A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő 
kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/40/EK 
európai parlament és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó, 
gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből 
a hűtőközeg regenerálás vagy ártalmatlanítás céljából 
történő visszanyerése.

M-I., M-II., M-III.

9. NK hűtőközeg F-ÜHG-t tartalmazó tartályok és F-ÜHG-vel előtöltött 
berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala, 
vásárlása, értékesítése, gáz átfejtése, lefejtése, 
visszanyerése, ártalmatlanításra átvétele, leadása.  
ORLA ártalmatlanításra átvétele, leadása.  
 
Nagykereskedő hűtőközeggel.

H-I., H-II., H-III., M-I., M-II., 
M-III.

10. VE hűtőközeg F-ÜHG-t tartalmazó tároló tartályok és F-ÜHG-vel 
előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba 
hozatala, vásárlása és értékesítése, gáz átfejtése, 
ártalmatlanításra átvétele, leadása.  
ORLA ártalmatlanításra átvétele, leadása.  
 
Viszonteladó hűtőközeggel.

H-I., H-II., H-III., M-I., M-II., 
M-III.
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11. T. Tűzvédelmi készülékekben és berendezésekben  
– szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb 
töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó 
eszközökben,  
– a gázok visszanyerése, tűzoltó készülékek 
vonatkozásában is,  
– üzembe helyezés,  
– karbantartás vagy javítás.  
 
ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi készülékek és 
berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, 
megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás 
céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.

T-I.

„3” a 2002/96/EK Irányelv szerint működő ártalmatlanító szervezetekre vonatkozó követelményeinek való megfelelés.

Regisztrált vállalkozások tevékenységi kategóriája:

A B

1. Regisztrált vállalkozás 

tevékenységi kategória jele

Vállalkozás regisztrációs kategória megnevezése és jogosultsága

2. NK berendezés Nagykereskedő: F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, 
forgalomba hozatala, értékesítése, vásárlása.

3. VE berendezés Viszonteladó: F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba 
hozatala, vásárlása, értékesítése.

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 16/2016. (V. 27.) NGM rendelete
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú 
támogatások részletes szabályairól

A szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23.  § (2)  bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1., 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E  rendelet hatálya a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből (a  továbbiakban: NFA képzési alaprész)  
– a  szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 
(a  továbbiakban: Szht.) 12.  § d), h) és i)  pontjában nevesített keretösszeg terhére – nyújtható szakképzési és 
felnőttképzési célú támogatások feltételeire, elszámolására, ellenőrzésére, a  felnőttképzési célú támogatások 
mértékére, valamint az Szht. 19/A. § (3) bekezdése alapján nyújtott díjazás mértékére, feltételeire terjed ki.

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

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás;
2.  átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 

kiszámítható a bruttó támogatástartalom;
3.  belső képzés: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 2. pontja szerinti képzés;
4.  egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás;
5.  felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenység: olyan tevékenység vagy program, amely

a) az élethosszig tartó tanulás elősegítéséhez kapcsolódóan ismeretterjesztésre, tájékoztatásra,
b) a  felnőttképzés, a  felnőttképzési szolgáltatás, valamint a  felnőttképzés rendszerének 

korszerűsítésére, minőségi színvonalának emelésére, ennek elősegítése érdekében felnőttképzési 
hálózatok kiépítésére,

c) a felnőttképzés minőségbiztosítási rendszerének korszerűsítésére,
d) a foglalkoztathatóság elősegítésére, az e-tanulás és az atipikus foglalkoztatási formák bővítésére,
e) a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítására,
f ) felnőttképzési program, tananyag, képzési modul, valamint adatbázis korszerűsítésére és 

kidolgozására,
g) a  felnőttképzésbe való bekapcsolódás elősegítésére irányuló kommunikációs programok 

megvalósítására,
h) felnőttképzési fejlesztési programok megvalósítása érdekében végzett szervezési feladatok 

ellátására,
i) a munkaerőpiaci képzési szükségletek feltárására, elemzésére, vagy
j) a mesterképzés, és mester továbbképzés és vizsgáztatás rendszerének korszerűsítésére

 irányul;
6.  felnőttképzést folytató intézmény: a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2.  § 10.  pontjában 

meghatározott jogalany;
7.  hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló;
8.  kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;
9.  külső képzés: az  a  képzés, amelyet a  munkáltató a  saját munkavállalói részére teljes egészében saját 

szervezetétől elkülönült, felnőttképzést folytató intézmény közreműködésével – szolgáltatási szerződés 
alapján – valósít meg;
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10.  megváltozott munkaképességű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 
munkavállaló;

11.  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  §-ában 
meghatározott vállalkozás;

12.  támogatási intenzitás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti 
mérték.

2. Felnőttképzési célú támogatások

3. §  Pályázati eljárás alapján a felnőttképzésben részt vevő felnőtt részére támogatás nyújtható:
a) a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a  továbbiakban: Fktv.) 13.  §-a szerinti felnőttképzési 

szerződés alapján fizetett képzési díj részben vagy egészben történő megtérítéséhez, és
b) a  képzéséhez szükséges taneszközök, informatikai eszközök beszerzéséhez és felnőttképzést kiegészítő 

tevékenység igénybevételéhez.

4. §  Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a  Kormány vagy a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által indított, egyes munkavállalói rétegek munkaerőpiaci helyzetének 
javítását szolgáló programhoz, az  abban részt vevő felnőtt foglalkoztatásának elősegítéséhez szükséges képzés 
díjának részben vagy egészben történő megtérítéséhez.

5. § (1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható a felnőttképzést folytató intézménynek
a) az általa megvalósított képzéssel összefüggő költségeihez,
b) a  felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély megszerzéséhez és technikai feltételei 

fejlesztéséhez,
c) a  felnőttképzés érdekében végzett, a  2.  § 5.  pont a)–g)  alpontjában meghatározott olyan fejlesztő 

tevékenységhez, amelynek eredménye mindenki számára hozzáférhető, vagy
d) az Európai Unió felnőttképzési programjaiban történő részvételhez.

 (2) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott támogatás egyedi döntési eljárás alapján is nyújtható abban 
az  esetben, ha a  támogatást nyújtó által meghatározott fejlesztő tevékenységet egyedi jellegéből adódóan egy 
felnőttképzési intézmény valósíthatja meg.

6. § (1) Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
(a  továbbiakban: NSZFH) részére a  felnőttképzés érdekében végzett, a  2.  § 5.  pontjában meghatározott fejlesztő 
tevékenységhez.

 (2) Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § (4) bekezdése alapján működtetett kutató és fejlesztő-szolgáltató tevékenységet 
folytató költségvetési szerv részére a  felnőttképzés érdekében végzett, a  2.  § 5.  pont e)–f ) és i)  alpontjában 
meghatározott fejlesztő tevékenységhez.

7. § (1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható képzési, képzésfejlesztési célú közalapítvány részére (a továbbiakban: 
közalapítvány) az általa megvalósított vagy szervezett képzéssel összefüggő költségeihez.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott támogatás egyedi döntési eljárás alapján is nyújtható abban az  esetben, ha 
a képzési programot egyedi jellegéből adódóan egy közalapítvány valósíthatja meg.

8. §  Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható közalapítvány részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § 
5.  pont a)–i)  alpontjában meghatározott olyan fejlesztő tevékenység ellátásához, amelynek eredménye mindenki 
számára hozzáférhető.

9. § (1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott civil szervezet  
– ide nem értve a civil társaságot – és közhasznú jogállással rendelkező egyéb szervezet részére
a) az általa megvalósított vagy szervezett képzéssel összefüggő költségeihez, vagy
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b) a  felnőttképzés érdekében végzett, a  2.  § 5.  pont a)–i)  alpontjában meghatározott olyan fejlesztő 
tevékenység ellátásához, amelynek eredménye mindenki számára hozzáférhető.

 (2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott támogatás egyedi döntési eljárás alapján is nyújtható abban 
az  esetben, ha a  támogatást nyújtó által meghatározott képzési vagy fejlesztési programot egyedi jellegéből 
adódóan egy civil vagy közhasznú jogállással rendelkező szervezet valósíthatja meg.

10. §  Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a  gazdasági kamarákról szóló törvény hatálya alá tartozó 
gazdasági kamarák részére a  felnőttképzés érdekében végzett, a  2.  § 5.  pont b)–d) és h)–j)  alpontjában 
meghatározott fejlesztő tevékenység ellátásához, valamint az Fktv.-ben rögzített feladatai ellátásához.

11. §  Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az  Szht. 2.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott szakképzési 
hozzájárulásra kötelezett (a  továbbiakban: szakképzési hozzájárulásra kötelezett) részére, az  általa foglalkoztatott 
munkavállaló külső vagy belső képzés formájában szervezett olyan képzéséhez, amely nem tartozik külön 
jogszabályban meghatározott munkakör betöltésének feltételeként előírt képzések közé, és amelynél a  képzési 
program nem tartozik azon képzések körébe, melyekről a szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek külön jogszabály 
alapján gondoskodnia kell.

12. §  Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a  szakképzési hozzájárulásra kötelezett részére, az  általa 
végrehajtandó, 500 főt meghaladó létszámleépítés esetén a  létszámleépítésben nem érintett munkavállaló 
munkahelyének megtartásához szükséges, a  11.  § szerinti képzéséhez, ha a  munkavállalót a  képzés befejezését 
követően legalább egy évig foglalkoztatja.

13. § (1) A 3. § a) pontjában, a 4. §-ban, a 7. §-ban és a 9. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott 
támogatás mértéke nem haladhatja meg az adott képzés összköltségének összegét.

 (2) A  3.  § b)  pontjában meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg az  adott eszköz vagy szolgáltatás 
beszerzési értékének 50 százalékát.

 (3) Az  5.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és (2)  bekezdésében, a  6.  §-ban, a  8.  §-ban, a  9.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 
valamint a 10. §-ban meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg a fejlesztéssel összefüggő összköltség 
összegét.

 (4) Az 5. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja, a 7. §, és a 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtott támogatás – az adott 
támogatási program tartalmára való tekintettel – vállalkozások részére nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásnak minősülhet, és ebben az  esetben kizárólag az  1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival 
összhangban nyújtható.

14. § (1) A  11.  §, valamint a  12.  § alapján nyújtott támogatás kizárólag a  651/2014/EU bizottsági rendelet szabályaival 
összhangban nyújtható.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott támogatás esetén a  belső képzés költsége képzésenként elkülönítetten 
nyilvántartott és kizárólag az  elszámolható költségeket tartalmazó számviteli bizonylatok, a  külső képzés 
költsége pedig a  képzésenként kiállított számla és az  ahhoz csatolt, csak az  elszámolható költségeket tartalmazó, 
a felnőttképzést folytató intézmény által cégszerűen aláírt analitikus költségkimutatás alapján számolható el.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott támogatás esetében a  támogatáshalmozás jogszerűsége 
megállapíthatóságának érdekében a  támogatás iránti kérelem benyújtásakor a  támogatást kérelmezőnek 
nyilatkoznia kell, hogy részesül-e olyan, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, vagy az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban, amelynek a képzési támogatással azonos vagy részben 
azonos elszámolható költségei vannak.

15. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag 
átlátható formában nyújtható.

 (2) Nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az  Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, és
b) az  5.  § (1)  bekezdés a), b) és d)  pontja, 7.  §-a, és a  9.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján csekély összegű 

támogatásként nyújtott támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.
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 (3) Nem ítélhető meg támogatás
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke, és
b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikke
szerinti tevékenységhez.

 (4) A  651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a  támogatást kérelmező 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket is tartalmazó 
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

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

 (2) Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

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

 (4) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek levonása előtt 
kell figyelembe venni. A  több részletben kifizetett támogatást a  támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell 
diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

 (5) Az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell 
jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi támogatást, ha a  támogatás összege képzési támogatás esetén 
képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

17. § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó képzési támogatás esetén a  támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.

 (3) A (2) bekezdés alapján a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás keretében kizárólag a  651/2014/EU bizottsági rendelet 31.  cikkében 

meghatározott költségek számolhatóak el.
 (5) Nem nyújtható támogatás a  kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott 

beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

18. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére nyújtott, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, 
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 
vállalkozások esetén a  100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az  1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) Az  (1)  bekezdés figyelembevételével nyújtott támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint 
az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell 
figyelembe venni.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerint nyújtott támogatás csekély összegű közszolgáltatási támogatással az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendeletben meghatározott felső határig, más csekély összegű támogatásról szóló rendeletnek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (4) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná 
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a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

 (5) Az  (1)  bekezdés figyelembevételével nyújtható támogatás esetében a  támogatást kérelmezőnek – az  1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 
módon – nyilatkoznia kell a  részére a  támogatás odaítélésének évében és az  azt megelőző két pénzügyi évben 
nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3. A pályázati eljárás, valamint az egyedi döntési eljárás alapján nyújtható szakképzési és 
felnőttképzési támogatások közös szabályai

19. §  Az  NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatások odaítélésére, a  támogatási szerződés megkötésére, 
a  támogatás folyósítására, elszámolására és ellenőrzésére az  Szht., az  államháztartásról szóló 2011. évi  
CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglalt rendelkezések 
figyelembevételével.

20. § (1) Az NFA képzési alaprészéből – a 33. §-ban meghatározott díjazás kivételével – pályázati eljárás vagy egyedi döntési 
eljárás alapján, visszafizetési kötelezettséggel vagy visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtható támogatás.

 (2) Az NFA képzési alaprészéből nem nyújtható támogatás annak,
a) aki a pályázat vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül az NFA képzési alaprészéből 

támogatásban részesült és a  pályázatban, vagy a  támogatási kérelemben valótlan vagy megtévesztő 
adatokat szolgáltatott, vagy a támogatási szerződést önhibájából maradéktalanul nem teljesítette,

b) akinek az NFA képzési alaprésze tekintetében lejárt kötelezettsége áll fenn, vagy
c) akinek esedékessé vált és még meg nem fizetett, az Áht.-ban meghatározott köztartozása van.

21. § (1) Az  NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatások esetében a  miniszter dönt a  támogatás – az  Áht. 51.  § 
(1) bekezdése alapján történő – rendelkezésre bocsátásának módjáról és a támogatási előleg mértékéről is.

 (2) Az NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatásról szóló szerződésnek a felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő 
tevékenységhez nyújtott támogatás esetén a  fejlesztés eredményéhez való hozzáférés biztosításának módját is 
tartalmaznia kell.

22. § (1) Az NSZFH az e rendelet alapján általa nyújtott támogatásokkal összefüggő szakmai és pénzügyi feladatokat az NFA 
területi egységeként látja el.

 (2) Az  NSZFH a  támogatások nyújtásával kapcsolatos pénzügyi feladatait az  erre a  célra a  Magyar Államkincstárnál 
vezetett NFA területi előirányzat felhasználási keretszámlán (a továbbiakban: EFK számla) végzi.

 (3) Az  NSZFH az  NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatások tekintetében elkülönített főkönyvi és analitikus 
nyilvántartást vezet.

 (4) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  támogatásokkal kapcsolatos feladatokat a  miniszter által vezetett minisztérium 
(a  továbbiakban: minisztérium) látja el, amennyiben az  Szht. 20.  § (2)  bekezdése alapján a  költségvetési szervnek 
nyújtott támogatásra vonatkozó szerződést a minisztérium köti meg.

4. A pályázati eljárás különös szabályai

23. §  A  pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a  támogatás elnyerése esetén megkötésre kerülő támogatási szerződés 
mintapéldányát.

24. § (1) A pályázat értékelését az e célra létrehozott bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) végzi.
 (2) A  bizottság a  feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. A  bíráló bizottság tevékenységét 

segítő, az NSZFH által felkért szakértő az lehet, aki a pályázati kiírás tárgyának megfelelő felsőfokú végzettséggel és 
legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik.

 (3) A bizottság létszámát, összetételét és a szakértőkre vonatkozó esetleges további feltételeket a támogatási program 
szakmai és pénzügyi tartalmát bemutató, az  NSZFH által elkészített előterjesztés (a  továbbiakban: előterjesztés) 
határozza meg.

 (4) A bizottság tagjait és elnökét az NSZFH kéri fel. A bizottság működésének feltételeiről az NSZFH gondoskodik.
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25. § (1) A bizottság, amennyiben a pályázatot szakértők is értékelték, a szakértő értékelésétől eltérhet, ha megállapítható, 
hogy
a) a  szöveges értékelés elemei, az  összefoglaló javaslat és az  adott pontszámok nincsenek egymással 

összhangban, vagy
b) az  egyes szakértők által adott pontszámok között a  maximálisan adható pontszám 25%-ánál nagyobb 

mértékű eltérés tapasztalható.
 (2) A bizottságnak a pályázattal kapcsolatos – részletes indoklással alátámasztott – döntési javaslata az alábbi lehet:

a) a pályázat támogatása a pályázatban megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel,
b) a pályázat támogatása csökkentett összköltséggel,
c) a pályázat támogatása csökkentett tartalommal és csökkentett összköltséggel,
d) a pályázat támogatása a pályázó által teljesítendő további feltételek mellett, vagy
e) a pályázat elutasítása.

26. § (1) A szakértők és a bizottság tagjai kötelesek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni az általuk értékelt 
minden egyes pályázat vonatkozásában.

 (2) Nem vehet részt a pályázat értékelésében, aki
a) a pályázóval vagy annak tulajdonosával munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
b) a pályázóval közös szakmai programban dolgozik,
c) a benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett,
d) a  tervezett projekt végrehajtásában résztvevő, vagy az  a)–c)  pontban megjelölt személynek a  Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa,
e) a pályázó szervezetben tulajdoni részesedéssel – kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő 

tulajdoni részesedést – rendelkezik, vagy annak vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója vagy felügyelő 
bizottsági tagja, valamint

f ) más okból a pályázat tárgyilagos értékelésére nem alkalmas.
 (3) A szakértő és a bizottság tagja köteles haladéktalanul bejelenteni az NSZFH-nak, ha vele szemben a (2) bekezdésben 

meghatározott kizáró ok áll fenn. A  bizottság tagja a  bejelentéstől kezdve nem vehet részt az  érintett pályázati 
döntés előkészítésében.

 (4) A pályázó, a szakértő és a bizottság tagjának – a pályázat elbírálásához, a szakértői, vagy a bizottsági tevékenység 
ellátásához feltétlenül szükséges – személyes adatát az  NSZFH kezeli az  érintetteknek az  adatkezeléshez történő 
előzetes, írásbeli hozzájárulását követően.

27. § (1) Amennyiben a  kedvezményezett az  Szht. 20/A.  §-ában előírt időtartam előtt a  támogatással érintett gyakorlati 
képzést kettő, egymást követő tanítási éven túl szünetelteti, vagy megszünteti, továbbá ha a  kedvezményezett 
megszűnik, a jelzett időszak hátralévő hónapjaira időarányosan eső támogatási összegnek azt a hányadát kell az EFK 
számlára visszafizetni, amilyen arányban a tárgyi eszköz beszerzése a támogatás terhére elszámolásra került.

 (2) A  szakképzési célú beruházási támogatás hasznosulásának vizsgálatához a  kedvezményezett köteles a  támogatás 
évétől számított 5 éven – ingatlan esetében 10 éven – keresztül minden év október 15. napjáig jelentést küldeni 
az  NSZFH részére a  támogatással érintett gyakorlati képzésekben résztvevők létszámáról és a  tárgyi eszközök 
használatának időtartamáról. Amennyiben a  kedvezményezettnél a  gyakorlati képzésben résztvevők létszáma 
nullára csökken, az (1) bekezdés szerint kell eljárni.

 (3) A (2) bekezdés alapján a kedvezményezettek által az adott tárgyévre benyújtott jelentések alapján az NSZFH évente 
összegző monitoring jelentést készít és azt, valamint az  ez  alapján tett észrevételeit, a  támogatási és monitoring 
rendszerre vonatkozó esetleges javaslatait a tárgyévet követő év január 15-éig megküldi a miniszter részére.

28. § (1) Amennyiben a  szakképzési célú beruházási támogatásból beszerzett tárgyi eszköznek, szellemi termékek közé 
sorolható szellemi jogvédelemben részesülő szoftverterméknek, vagy ingatlannak a  költségvetési támogatásban 
részesített szakképző iskolában vagy felsőoktatási intézményben folyó, államilag támogatott gyakorlati képzési célú 
használata nem lehetséges, a kedvezményezettnek a  támogatást – a  (3) bekezdés kivételével – vissza kell fizetnie 
az EFK számlára.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti visszafizetés mértéke azonos a tárgyi eszköznek, szellemi termékek közé sorolható szellemi 
jogvédelemben részesülő szoftverterméknek, vagy ingatlannak a  még hátralévő szakképzési célú használati 
kötelezettsége idejével arányos, az eszközre, ingatlanra fordított támogatás mértékével.
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 (3) A kedvezményezett mentesül az (1) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség alól, ha a támogatással 
érintett tárgyi eszközt, szellemi termékek közé sorolható szellemi jogvédelemben részesülő szoftverterméket, vagy 
ingatlant térítésmentesen átadja olyan állami fenntartású szakképző iskolának, amelyben az  eszköz használata 
szakképesítés megszerzése érdekében folytatott gyakorlati képzési célt szolgál.

 (4) A  kedvezményezett az  (1) és (3)  bekezdésben bekövetkezett feltételtől számított 15 napon belül – a  támogatási 
szerződésben rögzített formában – elszámolást köteles benyújtani az NSZFH felé.

 (5) Az NSZFH az elszámolást 30 napon belül ellenőrzi. A kedvezményezett az elszámolásban szereplő, vagy az NSZFH 
által megállapított visszafizetendő összeget az  elszámolással egyidejűleg, illetve az  NSZFH visszafizetési 
megállapítása esetén az  NSZFH erről szóló írásos felhívásának a  kézhezvételét követő 15 napon belül köteles 
befizetni az EFK számlára.

 (6) Amennyiben a  kedvezményezett nem, vagy csak részben tesz eleget a  (4)  bekezdés szerinti elszámolási 
kötelezettségének, úgy őt az  elszámolással érintett tárgyi eszközre, szellemi termékek közé sorolható szellemi 
jogvédelemben részesülő szoftvertermékre, ingatlanra fordított támogatás mértékével megegyező mértékű 
visszafizetési kötelezettség terheli.

29. §  Az  NSZFH köteles az  adott támogatási program – az  Ávr. 102/B.  § (2)  bekezdése szerinti – lezárását követő  
30 napon belül az  NFA képzési alaprész kezelésére vonatkozó eljárásrend szerint összefoglaló beszámolót 
benyújtani a  miniszter felé. A  beszámoló az  adott támogatási keretösszeg felhasználásának pénzügyi és szakmai 
szempontú bemutatására egyaránt kiterjed.

5. Egyedi döntési eljárás alapján nyújtott támogatások különös szabályai

30. § (1) Az  egyedi döntési eljárás alapján nyújtható támogatás iránti kérelem formai és tartalmi előírásait az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (2) Amennyiben a miniszter döntése alapján a kedvezményezett a támogatás terhére harmadik fél részére pályázatot ír 
ki, a pályázat értékelésére és a miniszteri döntésre a 23–29. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

31. §  Az  NSZFH a  kedvezményezett által a  támogatás felhasználásáról a  támogatási szerződésben rögzített módon 
benyújtott beszámoló alapján köteles az adott program – az Ávr. 102/B. § (2) bekezdése szerinti – lezárását követő 
30 napon belül összefoglaló jelentést készíteni, és azt a  beszámolóval és a  teljesítésigazolással együtt benyújtani 
a miniszter felé.

32. § (1) A  támogatás kedvezményezettje az  Szht. 21.  § (1)  bekezdésében meghatározott működtetési költséget – a  17.  § 
(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az alábbi kiadások finanszírozására használhatja fel:
a) a  támogatási program működtetésében közreműködő személyek személyi juttatásai és az  azokat terhelő 

járulékok,
b) szakértői díjak,
c) a bizottság díjazása,
d) hirdetési és postaköltség,
e) bizottsági ülésekkel kapcsolatos járulékos költségek,
f ) elszámolások előkészítésével, vizsgálatával, ellenőrzésével, a  támogatás visszakövetelésével kapcsolatos 

szakértői díjak, költségek,
g) a  program működtetésével kapcsolatos feladatellátással összefüggésben a  kedvezményezett felhalmozási 

kiadásai,
h) a  program végrehajtásában közreműködő személyek számával arányos, az  a)–g)  pontokba nem tartozó 

működtetési költség.
 (2) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott kiadásokra a működtetési költség legfeljebb 15%-a használható fel.
 (3) A miniszter engedélyezheti

a) a program végrehajtására vonatkozóan jóváhagyott határidőnek 6 hónapot meghaladó meghosszabbítását, 
beszámolási és elszámolási határideje módosítását,

b) az  adott támogatási programon belül az  egyes programelemek közötti, a  teljes támogatási összeg 15%-át 
meghaladó mértékű forrásátcsoportosítást,
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c) a  kedvezményezettek számára biztosított működési célú támogatás kiemelt előirányzatok közötti, a  teljes 
működési célú összeg 30%-át meghaladó mértékű forrásátcsoportosítását, és

d) az előterjesztésben nem szereplő feladat, részfeladat megvalósítását.
 (4) Az  NSZFH által megkötött támogatási szerződések esetén a  programot érintő minden egyéb, a  (3)  bekezdésben 

nem szabályozott szerződésmódosítás tekintetében az NSZFH dönt.

6. WorldSkills és EuroSkills versenyeken érmet szerzők díjazása

33. § (1) Az  Szht. 19/A.  § (3)  bekezdésében meghatározott díjazás a  WorldSkills és EuroSkills versenyeken egyénileg vagy 
csapatversenyen érmet szerzett versenyzőt illeti meg.

 (2) A  díjazásra jogosultak köréről a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a  versenyeredmények kihirdetését követő 
10 napon belül – a  díjazások kifizetéséhez szükséges valamennyi adatot tartalmazó jelentésben – tájékoztatja 
a minisztert.

 (3) A díjazás mértéke az egyénileg vagy csapatversenyen elért
a) aranyérem esetén a  verseny időpontjában érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a  továbbiakban: 

minimálbér) 13-szorosa,
b) ezüstérem esetén a minimálbér 11-szerese,
c) bronzérem esetén a minimálbér 9-szerese.

 (4) Amennyiben egy versenyző több érmet is szerez, a  díjazás mértéke az  egyes érmek után járó – (3)  bekezdésben 
meghatározott – díjazások összege.

 (5) A  versenyzőt megillető díjazás kifizetése iránt a  minisztérium a  (2)  bekezdésben meghatározott tájékoztatástól 
számított 60 napon belül intézkedik.

7. A támogatások ellenőrzése

34. §  Az NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését az NSZFH által kötött támogatási 
szerződések esetében az  NSZFH, a  minisztérium által kötött támogatási szerződések esetén a  minisztérium 
közvetlenül, vagy más személy vagy szervezet bevonásával végzi.

35. § (1) Az  NSZFH köteles a  tárgyévben tervezett ellenőrzésekről ellenőrzési tervet készíteni, és azt a  tárgyév február 28. 
napjáig a miniszter számára jóváhagyás céljából megküldeni.

 (2) A  tárgyévi ellenőrzésekről, a  foganatosított intézkedésekről és azok eredményéről az  NSZFH köteles a  minisztert 
legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig összefoglaló jelentésben tájékoztatni.

36. §  A  kedvezményezettet jogszabálysértés, továbbá a  támogatási szerződés által előírt kötelezettségek nem 
szerződésszerű teljesítése, a  támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén, valamint a  támogatási szerződéstől 
való elállása vagy a  támogatási szerződés felmondása esetén az  Áht.-ben és az  Ávr.-ben előírt visszafizetési és 
kamatfizetési kötelezettség terheli.

8. Záró rendelkezések

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

38. §  A  tanulószerződés kötésére jogosult, gyakorlati képzést végző egyéb szerv, szervezet által a  2015/2016. tanév 
első félévére igényelt támogatásra a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható szakképzési 
célú támogatások szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendeletet [a továbbiakban: 24/2012. (VIII. 15.)  
NGM rendelet] azzal kell alkalmazni, hogy az  elszámolást legkésőbb 2016. június 15. napjáig kell benyújtani 
az  NSZFH részére. Az  NSZFH az  elszámolás elfogadását követő 5 napon belül folyósítja az  elszámolás alapján 
kifizetendő támogatási összeget, vagy intézkedik a fel nem használt támogatás visszafizetése érdekében.

39. § (1) E rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdés a), b) és d)  pontja 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.),
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b) 11. §-a és 12. §-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  
(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I–II. fejezetének, és III. fejezet 31. cikkének

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások odaítéléséről 2021. június 30-ig hozható döntés.

40. §  Hatályát veszti
a) a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól 

szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet, és
b) a 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 16/2016. (V. 27.) NGM rendelethez

Az NFA képzési alaprészből egyedi döntési eljárás alapján nyújtható támogatásra irányuló kérelem 
tartalmi és formai elemei

 1.  Általános adatok
1.1.  A kérelmet benyújtó szervezet neve
1.2.  A támogatási kérelem tárgya
1.3.  A támogatás célja
1.4.  A támogatás összege, forrásai
1.5.  A program megvalósításában résztvevő tervezett kedvezményezett szervezet, szervezetek neve

 2.  Előzmények
2.1.  Figyelembe veendő jogszabályok, egyéb előírások, megállapodások
2.2.  A kérelmet benyújtó és a programot megvalósító szervezet bemutatása
2.3.  A támogatás esetleges előzményének a bemutatása, az elért eredmények leírásával
2.4.  Azonos tárgyú, futó program esetén rövid beszámoló annak aktuális állapotáról, valamint információ arról, 

hogy a szervezet képes-e az új program megvalósítására
 3.  A tervezett program bemutatása

3.1.  A támogatással megvalósítandó program részletes leírása
3.2.  A célkitűzések megfogalmazása
3.3.  Távlati célok, tervek bemutatása a program esetleges folytatásáról
3.4.  Fejlesztési célok és ezekkel összefüggő indikátorok meghatározása, a  támogatás hatására bekövetkező 

fejlődés bemutatása (indikátorok alkalmazásával is)
3.5.  Támogatással érintett célcsoport, célcsoportok bemutatása
3.6.  Oktatók, fejlesztésben résztvevők száma, kiválasztásuk módja
3.7.  A feladat végrehajtásának leírása, amennyiben harmadik fél felé támogatásátadás történik, annak formája és 

kiválasztásának részletes leírása
3.8.  Közbeszerzés megjelölése, amennyiben a közbeszerzés feltételei fennállnak
3.9.  A  végrehajtás során a  program szakmai minőségbiztosításának leírása, felelős szervezet (szervezeti egység, 

személy) megnevezésével
3.10.  A program megvalósításának ütemezése
3.11.  A  tervezett költségek és az  igényelt támogatási összeg bemutatása olyan részletezettséggel, fajlagos 

költségek bemutatásával, melyből egyértelműen megítélhető az  adott feladathoz tartozó költség 
indokoltsága (a  tartalmuk szerint a  megvalósítás szempontjából szorosan összetartozó feladatokat 
programelemekbe szükséges csoportosítani)

3.12.  A tervezett támogatás gazdaságosságának, ár-érték és teljesítmény-ráfordítás típusú bemutatása azaz, hogy 
a támogatás felhasználásával elérni kívánt teljesítmény, eredmény arányban áll-e a ráfordítással, támogatási 
összeggel
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3.13.  A  felhalmozási célú költségek indoklása, a  beszerzett eszközök program lezárását követően történő 
hasznosításának bemutatása

3.14.  Az Szht. 21. § (1) bekezdése szerinti működtetési költségek főbb költségelemenkénti részletezése
 4.  Határidők, a támogatás forrása

4.1.  A program (a költségek elszámolhatóságának) kezdete
4.2.  A megvalósítás határideje (a költségek elszámolhatóságának vége)
4.3.  A  támogatás forrásainak pontos megnevezése, ebből a  képzési alaprész központi keretéből igényelt 

támogatás mértéke forintban
4.4.  A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje

 5.  Táblázatok
5.1.  Összefoglaló szakmai és pénzügyi táblázat

5.1.1.  A programelemek pontos megnevezése
5.1.2.  A tervezett költségek programelemenként
5.1.3.  Az igényelt támogatás összege programelemenként
5.1.4.  Az igényelt támogatásból a lebonyolítással kapcsolatban működtetésre igényelt támogatás mértéke 

külön programelemként megjelölve
5. 2.  Összesítő táblázat az igényelt teljes támogatásról személyi, működési célú dologi és felhalmozási célú dologi 

költségek szerinti bontásban
 6.  Egyéb elemek

6.1.  A  kérelmező cégszerű aláírása, amennyiben a  kérelmező nem egyezik meg a  tervezett kedvezményezettel, 
akkor a tervezett kedvezményezett cégszerű aláírása is

6.2.  Az Áht. szerinti biztosíték összegét és típusát, amennyiben annak alkalmazása szükséges
6.3. Amennyiben a  kérelmező költségvetési szerv, arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a  tervezett program 

megvalósításának időszakában a központi költségvetési törvény nem biztosítja a kérelemben megnevezett 
feladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetét

6.4.  A kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vele szemben az Áht. 50. § (3) bekezdésében foglalt kizáró ok 
egyike sem áll fenn

6.5.  A  kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az  állami adóhatóság köztartozásmentes adózók 
nyilvántartásában szerepel, vagy amennyiben nem szerepel a  nyilvántartásban az  állami adóhatóság által 
köztartozás alóli mentességéről kiállított igazolást

6.6.  Szervezeti adatlap a támogatási szerződés megkötéséhez és a támogatás folyósításához szükséges adatokkal
 7.  Az  1–6.  pontokban foglaltakon túl további szükséges elemek a  kedvezményezett által harmadik félnek pályázat 

útján nyújtandó támogatás esetén
7.1.  A pályázati felhívás megjelentetésének módja
7.2.  A pályázat céljának és tárgyának a megjelölése
7.3.  A  pályázók körének pontos megjelölése, a  várható pályázatok becsült száma, a  várható támogatási igény 

mértéke
7.4.  A pályázói körre vonatkozó feltételek
7.5.  Az egy kedvezményezett részére nyújtható minimális vagy maximális támogatási összeg megjelölése
7.6.  A támogatás intenzitástartalmának meghatározása
7.7.  A kötelező önrész szükségességének és mértékének megjelölése
7.8.  A bírálatnál előnyt jelentő szempontok megjelölése
7.9.  Arra vonatkozó rendelkezés, hogy a bírálóbizottság a pályázat csökkentett összköltséggel vagy csökkentett 

összköltséggel és csökkentett tartalommal történő támogatási javaslata esetén az  összköltséget milyen 
maximális mértékben vagy elv szerint csökkenti.

7.10.  A  támogatásra fordítandó pénzügyi keret (pályázati keret) és ezen felül a  lebonyolítással kapcsolatban 
működtetésre fordítandó pénzösszeg (működtetési keret) mértéke, a számítás részletes bemutatása

7.11.  A pályázat lebonyolítását végző szervezet megjelölése
7.12.  A bírálóbizottság tagjainak tervezett összetétele, vezetője, a tagok esetleges díjazása
7.13.  A végső kedvezményezettre vonatkozóan az elszámoltatás és ellenőrzés bemutatása
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A nemzeti fejlesztési miniszter 14/2016. (V. 27.) NFM rendelete
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes 
rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott 
feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. § (1) A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 14/2016. (V. 27.) NFM rendelethez

Az R. 2.  melléklet II. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK fejezet „Nem ellenőrzött légterek” című táblázata a  következő 
43–45. sorral egészül ki:
„

A B C D

43

LHHO Drop Zone

FL145 (4400 m STD) / GND
(ICAO „G”) Közzétett  

üzemidő szerint

472810N 0212450E

472228N 0211500E

472733N 0211500E

472942N 0211839E

472810N 0212450E

44

LHKI Drop Zone

3500’ (1050 m) AMSL / GND
(ICAO „G”) Közzétett  

üzemidő szerint
csak műrepülés

463939N 0191442E

463914N 0191511E

463854N 0191434E

463919N 0191403E

463939N 0191442E

45

LHSZ Drop Zone

FL115 (3500 m STD) / GND
(ICAO „G”) Közzétett  

üzemidő szerint
2 km (1 NM) sugarú kör a 463642N 

0201700E középpont körül

”
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2. melléklet a 14/2016. (V. 27.) NFM rendelethez

Az R. 3.  melléklet „Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek” című táblázata 21–23. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„

A B C D E F

21 LHB18

Fertő

a 474052N 0164600E 
középpont körüli  

7,6 km sugarú kör és  
az országhatár által bezárt 

terület

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem

22

LHB19A

Gerecse

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem

474419N 0181530E

474338N 0181731E

474358N 0183115E

473415N 0183129E

473409N 0182237E

474000N 0181920E

474000N 0181703E

474146N 0181530E

474419N 0181530E

LHB19B

Tatai Öreg-tó

1500’ (450 m) AGL
október 1.–  
március 31. 

között
természetvédelem

473647N 0182109E

473727N 0181857E

474000N 0181703E

474000N 0181920E

473647N 0182109E

23 LHB20

Dél-Hanság

1500’ (450 m) AGL Egész évben természetvédelem

474235N 0170529E

474235N 0170530E

474307N 0171343E

474210N 0171342E

474006N 0170952E

473933N 0170818E

473847N 0170555E

473849N 0170149E

474204N 0170112E

474216N 0170226E

474230N 0170535E

474235N 0170529E
”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 15/2016. (V. 27.) NFM rendelete
a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet 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 16.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti és az  egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.)  
NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 15/2016. (V. 27.) NFM rendelethez

 1.  Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(Kezelő szerv)

(348251) KKK

 2.  Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcímcsop.  

név

Jogcím-

név
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)

„53 343906

Diósgyőri Stadion 

fejlesztésének  

támogatása

Az előirányzat finanszírozza 

a diósgyőri DVTK Stadion 

fejlesztésével, valamint 

a miskolci MVSC Sporttelep 

fejlesztésével összefüggő 

feladatokat. Az előirányzat 

biztosítja az előirányzat 

kezelésével kapcsolatban az NFM 

igazgatásánál felmerülő feladatok 

és a projekt megvalósításához 

kapcsolódóan a minisztérium által 

szükség esetén kötendő szakértői 

szerződések fedezetét, amelyeknek 

az összege mindösszesen 

legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke 

lehet. Az előirányzat fedezetet 

nyújt továbbá a felhasználással 

kapcsolatban az NFM-et terhelő 

pénzügyi tranzakciós illetékre és 

Kincstári díjakra.

Diósgyőri 

Stadionrekonstrukciós 

Kft.,

KKBK Kiemelt 

Kormányzati 

Beruházások Központja 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság,

NSK,

NFM Igazgatás, 

Kincstár

Egyedi döntéssel, 

a kijelölt 

kedvezményezettel 

kötött támogatási 

szerződés útján.

előleg 

folyósítható

egyösszegű 

kifizetéssel vagy 

részletekben 

történő kifizetéssel 

– időarányosan  

vagy 

teljesítésarányosan

előirányzat-

átcsoportosítás 

útján

–
beszedési 

megbízás
– – – ”
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5001/2016/3. számú határozata
 

Az ügy száma: Köm.5001/2016/3.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt előadó bíró; dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró
Az indítványozó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Az indítványozó képviselője: dr. Kun Ágnes jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Fegyvernek Város Önkormányzata
Az ügy tárgya: hulladékgazdálkodás helyi szabályozása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
– megállapítja, hogy Fegyvernek Város Önkormányzatának a  települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 

10/2003. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 18. §-a törvényellenesek, ezért 
e rendelkezéseket 2016. július 15-ével megsemmisíti;

– Fegyvernek Város Önkormányzatának a  települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003. (III. 6.) 
önkormányzati rendelet 6.  § (4)  bekezdése törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére 
irányuló indítványt elutasítja;

– megállapítja, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata a  települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 
10/2003. (III. 6.) önkormányzati rendeletében nem tett eleget a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
35. § (1) bekezdés e) pont utolsó fordulatában és f ) pontjában foglalt jogalkotói feladatának, ezért elrendeli, 
hogy jogalkotói kötelezettségét 2016. július 15-ig teljesítse;

– az eljárását megszünteti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés g) pontjából eredő 
mulasztásban megnyilvánuló törvényellenesség megállapítása tekintetében;

– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – 

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
alapján 2015. október 8-án törvényességi felhívással élt Fegyvernek Város Önkormányzata felé a  települési szilárd 
hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003. (III. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9. § (1) bekezdés a) és 
c)  pontját, 18.  § (2)–(4)  bekezdését és 6.  § (4)–(5)  bekezdését érintően. Az  érintett önkormányzat a  törvényességi 
felhívásban foglalt határidő meghosszabbítását kérte, amelyet az indítványozó 2015. december 10-ig engedélyezett. 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyve, valamint 
a  jegyző törvényességi felhívásra adott válasza szerint a  képviselő-testület napirendre tűzte a  törvényességi 
felhívásnak megfelelően előkészített rendelet-tervezetet, azonban azt nem fogadta el, s egyéb módon sem 
intézkedett a törvényességi felhívásban feltárt helyzet megszüntetése érdekében.

 [2] Az indítványozó a  Mötv. 136.  § (2)  bekezdése és 137.  § (1)  bekezdése alapján a  Kúriához fordult, indítványában 
az Ör. törvényességi vizsgálatát kezdeményezte.
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Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

 [3] Az indítványozó két hatáskörben – az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontjában foglalt önkormányzati rendelet 
más jogszabályba ütközése és a d) pontja szerinti helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége 
elmulasztása hatáskörökben – is eljárást kezdeményezett.

 [4] Az utólagos normakontroll körében az  Ör. 9.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjai, 18.  § (2)–(4)  bekezdése és 
6. § (4) bekezdése törvényességi vizsgálatára és megsemmisítésére tett indítványt.

 [5] Az indítványozó kifejtette, hogy az  Ör. 9.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjai ugyanazzal a  szabályozási tartalommal 
bírnak, ezért sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-át.

 [6] Az Ör. 18.  § (2)–(4)  bekezdései arról szólnak, hogy azok az  ingatlanhasználók, akik nem kötnek szerződést 
a közszolgáltatóval, negyedévente 3 db 120 literes zsákot kapnak és az számlázásra kerül. Az  indítványozó szerint 
e  szabály ellentétes a  szállítási gyakoriság figyelembevételét előíró, a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ht.) 38.  § (1)  bekezdésével, valamint a  szállítási gyakoriságot szabályozó 16/2002. (IV. 10.) 
EüM  rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 5.  §-ával. Az  indítványozó a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7.  §-át idézte, 
amely választási lehetőségeket kínál fel az ingatlanhasználók számára. A Korm. rendelet és az EüM rendelet idézett 
szabályai alapján a  nagyvárosias és a  kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer egyéb lakóterületen 
hetente legalább egyszer biztosítani kell a  bomló szerves anyagot tartalmazó hulladék elszállítását. Az  Ör. 18.  §  
(2)–(4) bekezdései a jelölt magasabb szintű jogszabályokkal ellentétesek.

 [7] Az Ör. 6. § (4) bekezdése értelmében az  ingatlan tulajdonosa maga dönti el, hogy minden héten vagy csak egyes 
hetekben adja át a  hulladékot elszállításra. E  szabály az  indítványozó szerint szintén a  Ht. 38.  § (1)  bekezdésébe, 
az  EüM rendelet 5.  §-ába valamint a  Korm. rendelet 7.  §-ába ütközik, mivel a  magasabb jogszabályok szerint 
az  ingatlantulajdonos a  közszolgáltatást a  szállítás gyakorisága figyelembevételével, nem pedig saját választása 
alapján veszi igénybe.

 [8] Az indítványozó a mulasztásos törvénysértés vizsgálata körében kezdeményezte annak megállapítását, hogy:
– a Ht. 35. § (1) bekezdés e) pontjába felsorolt felhatalmazásokból az Ör. nem szabályozta az ingatlanhasználó 

részéről a szüneteltetés eseteit;
– a  Ht. 35.  § (1)  bekezdés f )  pontjába foglalt felhatalmazás ellenére az  Ör. nem tartalmaz az  üdülőingatlanra 

vonatkozó sajátos szabályokat;
– a Ht. 35. § (1) bekezdés g) pontja alapján a személyes adatok kezelésének szabályait sem rendezte az érintett 

önkormányzat.
 [9] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 

(a  továbbiakban: Bszi.) 52.  §-a alapján felhívta az  érintett önkormányzatot az  üggyel kapcsolatos állásfoglalása 
beszerzése céljából.

A Kúria döntésének jogi indoka

 [10] A Jat. 3. §-a szerint az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként 
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy 
többszintű. Az Ör. 9. §-a a szolgáltatást igénybe vevők kötelezettségei cím alatt a következőképpen rendelkezik:
„9.  § (1) Az  ingatlan tulajdonosa köteles szerződést kötni, minimum egy éves időtartamra a  közszolgáltatóval 
az e rendelet 8. §-a szerinti hulladékszállításra az alábbi módozatok szerint:
a) 120 literes vagy 240 literes vagy 1100 literes gyűjtő edényzetre és egy frakciós (háztartásban használt műanyag 
flakon) hulladékgyűjtés egyszer használatos zsákban
b) ingatlanonként havi 1 db, összesen évi 12 db egyszer használatos 120 literes zsákra és egy frakciós (háztartásban 
használt műanyag flakon) hulladékgyűjtés egyszer használatos zsákban
c) 120 literes vagy 240 literes vagy 1100 literes gyűjtő edényzet használata mellett egy frakciós (háztartásban 
használt műanyag flakon) hulladékgyűjtés egyszer használatos zsákban
d) 65 év feletti egyedül élő esetén 6 db zsák.”

 [11] Megállapítható, hogy az indítványban foglaltak megalapozottak abból a szempontból, hogy az Ör. 9. § (1) bekezdés 
a) és c)  pontjainak azonos a  szabályozási tartalma, így a  szabályozás indokolatlanul párhuzamossá vált. A  Kúria 
megítélése szerint az Ör. 9. §-ára való hivatkozás kiszámíthatóságát – és így a jogbiztonságot – is sértheti a két külön 
pontba szedett, de lényegében azonos tartalmú szabály. Erre tekintettel a Kúria a 9. § (1) bekezdés a) és c) pontját 
megsemmisítette. A  megsemmisítés időpontját a  Kúria a  Bszi. 56.  § (3)  bekezdésében foglalt lehetőségével élve 
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a  jövőre nézve, 2016. július 15-tel állapította meg, lehetőséget adva az  érintett önkormányzatnak a  következetes 
újraszabályozásra, a megsemmisített két pont helyett az egységes szabályozás és hivatkozási rend kialakítására.

 [12] Az indítványozó vizsgálni és megsemmisíteni kérte az Ör. 18. § (2)–(4) bekezdéseit. Az Ör. 18. §-ának szövege szerint:
„(1) Az ingatlan tulajdonosa felé közszolgáltatási díjat szerződés alapján a közszolgáltató a rendelet 9. § (1) bekezdés 
a) c) és e)  pontja esetén naptári negyedévet követő hó 15-ig számlázza, melyet az  ingatlan tulajdonosa 8 napon 
belül köteles kiegyenlíteni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa felé közszolgáltatási díjat szerződés alapján a közszolgáltató a rendelet 9. § (1) bekezdés 
b)  pontja esetén naptári félévet követő hó 15-ig számlázza, melyet ingatlan tulajdonosa 8 napon belül köteles 
kiegyenlíteni.
(3) A  rendelet 18. § (2)  bekezdéstől eltérően, az  az ingatlantulajdonos, aki e  rendelet szerint közszolgáltatásra 
szerződést nem köt, részére a  közszolgáltató a  tárgyi negyedévet követő hó 1–5-ig 3 db 120 literes zsákot 
biztosít az  éves díj időarányos díjának (a rendelet 1. sz.  mellékletének 4.  pontja) megfizetése fejében, melyet 
a közszolgáltató pénztárhelyiségében vehető át és fizethet meg.
(4) Aki nem tesz eleget az  (1)–(3)  bekezdésben foglaltaknak, azok részére a  számla, illetve 3 db zsák 
ingatlantulajdonos címén kerül átadásra a tárgyi negyedévet követő hó 6–10-ig. Ez esetben a díjat helyszínen vagy 
átutalással 8 napon belül kell megfizetni. A zsák költségén felül a kiszállítás költsége nettó 100,- Ft/alkalom összeget 
is meg kell fizetni. Amennyiben nem sikerül helyszínen átadni, akkor a  zsák postán került kikézbesítésre. Ebben 
az esetben a zsák költségén felül a postaköltséget is meg kell téríteni.”

 [13] A Kúria a  fenti szöveggel kapcsolatban elsőként a  következőket állapította meg: bár az  indítványozó nem kérte 
vizsgálni az Ör. 18. § (1) bekezdését, azonban megállapítható, hogy az Ör. 9. § (1) bekezdésének – az indítványozó 
által mellékelt rendeletben – nincs e)  pontja, a  felsorolás a  9.  § (1)  bekezdés a)  pontjától d)  pontjáig tart. A  Jat. 
2.  §  (1)  bekezdése szerint a  jogszabálynak a  címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási 
tartalommal kell rendelkeznie. A  Kúria gyakorlata szerint az  a  rendelet-szerkesztési megoldás, amely olyan 
jogszabályra, jogszabályhelyre utal, amely valójában nem létezik vagy nincs hatályban, illetve amely alapján 
pontosan nem állapítható meg az a jogszabály(hely), amelyre a rendelet utal, a Jat. 2. § (1) bekezdését sérti.

 [14] A Bszi. 55.  § (1)  bekezdése értelmében az  önkormányzati tanács az  indítványhoz kötve van, de az  önkormányzati 
rendeletnek az  indítványban megjelölt rendelkezésével szoros összefüggésben álló más rendelkezését is 
vizsgálhatja. E szabály alapján terjesztette ki a Kúria a vizsgálatot az Ör. 18. § (1) bekezdésére.

 [15] Az Ör. 18.  § (3)–(4)  bekezdésével összefüggésben a  Kúria a  következőkre mutat rá: a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás. Törvényi alapját a Ht. teremti meg. A Ht. 33. § (1) bekezdése értelmében 
a  települési önkormányzat az  önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a  közszolgáltatóval 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A  Ht. 38.  § (1)  bekezdése kimondja, hogy 
az  ingatlanhasználó a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a  közszolgáltató 
részére biztosítja, és a  közszolgáltatást igénybe veszi. A  38.  § (2)  bekezdése alapján az  ingatlanhasználó 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, 
valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.

 [16] A Kúria a közszolgáltatás kötelező igénybevételével kapcsolatban rámutat, hogy a települési hulladék elszállítása és 
ártalmatlanítása közszolgáltatási szerződés keretében megvalósuló szolgáltatás, melynek igénybevétele az ellátott 
területen az  önkormányzati rendeletben meghatározott módon az  ingatlan tulajdonosa, használója részére 
kötelező. A Korm. rendelet meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeit, külön rész 
szabályozza a  települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó szabályokat. 
A  Korm. rendelet 7.  §-a – a  szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti értékarányosság biztosítása érdekében – 
az  ingatlanhasználó részére biztosítja a  különböző űrmértékű gyűjtőedények közüli választási lehetőséget, ami 
a  8.  §  (2)  bekezdése értelmében lehet hulladékgyűjtő zsák is. A  központi jogszabályok körében a  törvényen 
és a  Korm. rendeleten kívül az  EüM rendelet is fogalmaz meg szabályokat a  közegészségügyi követelmények 
tekintetében. Az  indítványozó által jelölt 5.  § (2)  bekezdés értelmében „[a] bomló szerves anyagot tartalmazó 
hulladékot az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
10.  §  (2)  bekezdésének 1. és 2.  pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, 
egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani.” 
E  szabály szerint tehát hetente egyszer mindenképpen el kell szállítani a  bomló szerves anyagot tartalmazó 
hulladékot.

 [17] A fenti szabályösszesség kijelöli a  helyi önkormányzati rendeletalkotás kereteit. Annak pontos tartalmát a  Ht. 
adja meg: a  35.  § (1)  bekezdése tételesen, önkormányzati rendelet megalkotására felhatalmazó rendelkezéseket 
fogalmaz meg a települési önkormányzat képviselő-testülete számára a tárgyban.
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 [18] Az Ör. 18.  § (3)  bekezdése azon ingatlan-tulajdonosokról szól, akik közszolgáltatási szerződést nem kötnek, 
a 18. §  (4) bekezdése pedig arról (is), aki még a 18. § (3) bekezdésben meghatározottaknak sem tesz eleget. A Ht. 
fentebb idézett 38.  § (1)  bekezdése alapján a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele kötelező, ezt 
a Ht. 38. § (2) bekezdésében meghatározott közszolgáltatási díjat is magában foglaló szerződés biztosítja. A Kúria 
megítélése szerint a  Ht. 38.  § (1)  bekezdésével ellentétes az  a  szabályozás, amely a  kötelező közszolgáltatás 
igénybevételének alapját képező szerződés-kötési kötelezettség alól (továbbá a szállítási rendszerességre vonatkozó 
magasabb szintű jogszabályi rendelkezések betartása alól) felmentést ad.

 [19] A fentiek alapján a  Kúria megállapította az  Ör. 18.  § (1) és (3)–(4)  bekezdései törvényellenességét [a Jat. 2.  § 
(1)  bekezdése és a  Ht. 38.  § (1)  bekezdése alapján]. A  szoros összefüggésre – és az  egységes új szabályozás 
kialakításának szükségességére tekintettel – a  Kúria a  18.  § egészét megsemmisítette, azt azonban pro futuro, 
2016. július 15-ei hatállyal. A  jövőre nézve történő megsemmisítéssel a  Kúria ez  esetben is időt kívánt biztosítani 
az önkormányzat számára a törvénnyel összhangban lévő szabályok megalkotására.

 [20] Az indítványozó az  Ör. 6.  § (4)  bekezdésének is kérte a  törvényességi vizsgálatát és megsemmisítését. A  vizsgálni 
kért szabály szerint: „(4) Az  ingatlan tulajdonos maga dönti el, hogy minden héten, vagy csak egyes heteken, de 
a  (3)  bek. szerinti időpontokban adja át a  hulladékot elszállításra.” A  (3)  bekezdés körzetekre lebontva határozza 
meg, hogy a hét mely napján hány órakor kerül a hulladék elszállításra.

 [21] Megállapítható, hogy ha e  szabály nem szerepelne, az  Ör.-ben az  ingatlantulajdonosnak akkor is szabadságában 
állna, hogy az elszállítás időpontjában átadja-e a szemetet: nyilvánvaló, hogy a szemétkibocsátás mennyiségétől és 
összetételétől (pl. hogy keletkezett-e az adott időszakban bomló szerves anyag hulladék) függően kerül a szemét 
átadásra. Az  Ör. 6.  § (4)  bekezdésétől függetlenül a  közszolgáltató biztosítja a  szemét heti rendszerességgel való 
elszállítását, eleget téve a Korm. rend. és az EüM rendelet szabályainak, az Ör. 6. § (4) bekezdésből nem következik, 
hogy pl. a  bomló szerves anyagot nem szállítják el hetente. Erre tekintettel a  Kúria Bszi. 55.  § (3)  bekezdése 
alapján az Ör. 6. § (4) bekezdése törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt 
elutasította.

 [22] A Kúria végül a  Bszi. 57–61.  §-ai valamint a  Mötv. 137.  §-a alapján a  helyi önkormányzat törvényen alapuló 
jogalkotási feladatának elmulasztásával kapcsolatos indítványozói érveket tekintette át. A  Ht. 35.  § (1)  bekezdése 
értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
(...)
„e) az  ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, 
megfizetésének rendjét, az  esetleges kedvezmények, továbbá az  ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés 
eseteit;
f ) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat”.

 [23] Az indítványozó azért kérte a  mulasztásban megnyilvánuló törvényellenesség megállapítását, mert az  érintett 
önkormányzat nem szabályozta az  ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit, valamint 
az  üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat. Mint fentebb kifejtésre került a  Kúria a  Bszi. 52.  §-a alapján 
lehetőséget adott az  érintett önkormányzatnak állásfoglalása ismertetésére, azonban az  érintett önkormányzat 
ezzel a  lehetőségével nem élt, nem cáfolta az  indítványozó szabályozási hiányra vonatkozó felvetését. 
Az indítványozó által megküldött Ör. áttekintése alapján sem állapítható meg, hogy az érintett önkormányzat a Ht. 
35.  § (1)  bekezdés e)  pont utolsó fordulatában és f )  pontjában foglalt jogalkotói kötelezettségének eleget tett. 
Minderre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 59. §-a alapján elrendelte, hogy az érintett önkormányzat 
jogalkotási kötelezettségének 2016. július 15-ig tegyen eleget.

 [24] Az indítványozó a  Ht. 35.  § (1)  bekezdés g)  pontjába foglalt felhatalmazás nem teljesítését is sérelmezte. 
E  szabály az  indítvány benyújtásakor akként rendelkezett, hogy a  települési önkormányzat szabályozni köteles 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító 
adatok, valamint a  lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket is. Az  indítvány benyújtását követően a  Ht. 
35.  § (1)  bekezdés g)  pontját – 2016. április 1-jei hatállyal – hatályon kívül helyezte a  hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV.  törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXXI. törvény 3.  §-a. A  felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül 
helyezése folytán a  törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása e  tekintetben nem állapítható 
meg, így a  Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Ht. 35.  § (1)  bekezdés g)  pontján alapuló mulasztásos törvénysértés 
megállapítására irányuló eljárást megszüntette.
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A döntés elvi tartalma

 [25] A helyi önkormányzat a hulladékgazdálkodás szabályozása során valamennyi felhatalmazó rendelkezésnek köteles 
eleget tenni a felhatalmazás kereteinek betartásával.

Alkalmazott jogszabályok és irányadó joggyakorlat

 [26] 2010. évi CXXX. törvény 3. §
2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés, 38. § (1) bekezdés
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. §

Záró rész

 [27] A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi. 57. §-a 
folytán alkalmazandó Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.

 [28] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. április 26.

dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró, dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 166/2016. (V. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a belügyminiszter BM/7325-2/2016. számú előterjesztésére – Szidej Jenő (névmódosítás előtti neve: Szidej 
Jevhenij Jevhenovics; születési hely, idő: Nagyszőllős [Szovjetunió], 1989. február 16.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2016. május 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 5.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/02800-3/2016.

A köztársasági elnök 167/2016. (V. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/7544-2/2016. számú előterjesztésére – Maier Angelica Monica (születési hely, idő: 
Avasfelsőfalu [Románia], 1977. szeptember 30.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. május 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 5.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/02837-3/2016.
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A köztársasági elnök 168/2016. (V. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/7637-2/2016. számú előterjesztésére – Jovicin Marko (születési hely, idő: Beograd 
[Jugoszlávia], 1982. november 12.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. május 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 5.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/02854-3/2016.

A köztársasági elnök 169/2016. (V. 27.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/8074-2/2016. számú előterjesztésére – Komarov Aleksandar (születési hely, idő: 
Csurog [Jugoszlávia], 1968. szeptember 10.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2016. május 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 17.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/03004-3/2016.
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A Kormány 1250/2016. (V. 27.) Korm. határozata
a 2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről

 1. A Kormány
a) az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján elfogadja a 2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Tervet (a továbbiakban: OHKT) és elrendeli annak közzétételét a  Kormány hivatalos 
honlapján (www.kormany.hu), valamint a Koordináló szerv (NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) honlapján (https://nhkv.hu/);

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert az OHKT végrehajtására.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 58/2016. (V. 27.) ME határozata
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség partnerállamai 
közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló megállapodás szövegének végleges megállapítására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva 
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  egyrészről az  Európai 

Unió és tagállamai, másrészről a  Dél-afrikai Fejlesztési Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi 
megállapodásra irányuló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a  megerősítés 
fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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.
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