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Kormányrendeletek

A Kormány 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról
A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. § (8) és (9) bekezdése, a 6. § (5)–(7) bekezdése, valamint a 24. § (4) bekezdése tekintetében az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § (3) bekezdése és a 14. § (1) bekezdése tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés
m) pont me) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a IV. és V. Fejezet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 49. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. §
(3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 50. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. §
(3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya
a)
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben (a továbbiakban: szakképzés) részt vevő jelöltekre,
b)
a fiatal szakorvosok támogatásában e rendelet alapján részesülő szakorvosokra és szakgyógyszerészekre,
c)
az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézményekre (a továbbiakban: egyetem),
d)
a jelöltek szakképzésében részt vevő, a szakképzésre akkreditált elsődleges képzőhelynek, külső
képzőhelynek vagy a költségtérítéses képzésben részt vevő jelöltet foglalkoztató munkáltatónak minősülő
egészségügyi szolgáltatókra és
e)
az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központra (a továbbiakban: ENKK)
terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
akkreditáció: az ENKK által lefolytatott minősítési eljárás, amelynek során az egészségügyi szolgáltató
jogosultságot szerez szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész, szakpszichológus jelöltek képzésére egy
meghatározott szakképesítés vonatkozásában, és amely adott intézményre, illetve a képzési program
egészére, vagy a képzési program egyes – miniszteri rendeletben meghatározott – képzési elemeire
vonatkozik,
2.
elsődleges képzőhely: a támogatott szakképzésben az ENKK által a szakképzés lefolytatására munkavégzési
helyként elsődlegesen kijelölt egészségügyi szolgáltató, ideértve az egyetemeket is,
3.
jelölt: a rezidens, valamint a költségtérítéses szakképzésben részt vevő személy,
4.
külső képzőhely: az elsődleges képzőhelytől vagy költségtérítéses képzés esetén a munkáltatótól eltérő azon
egészségügyi szolgáltató, amely a képzés azon elemére akkreditált, amelyre az elsődleges képzőhely vagy
a munkáltató akkreditációja nem terjed ki, és ahol a jelölt ezen képzési elemek tekintetében az egyetem által
elkészített képzési tervének megfelelően a gyakorlatát tölti,
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5.
6.
7.

8.

munkáltató: az ENKK, valamint a költségtérítéses képzésben részt vevő jelöltet a képzés teljes időtartama alatt
foglalkoztató, a szakképzésre akkreditált egészségügyi szolgáltató,
szakképesítés: a szakképzés során megszerezhető végzettség,
szakképzési grémium: az egyetemeken működő, vagy egyes – miniszteri rendeletben meghatározott –
szakterületeken országosan létrehozott, az adott szakma vagy szakterület tekintetében kiemelkedő szakmai
ismeretekkel bíró szakemberek testülete, amely a szakképzési grémium feladatkörébe tartozó szakterületeken
a szakorvos képzés tartalmával, a képzés szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatokat lát
el,
támogatott szakképzés: a rezidens képzésével és foglalkoztatásával összefüggő költségeket központi
költségvetési forrásból biztosító szakképzés.

3. A szakképzés általános szabályai
3. §

(1) A szakképzésben jelöltként hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, az adott szakképesítés megszerzéséhez
megfelelő végzettséget igazoló oklevéllel rendelkező, a szakképzésre az egyetemmel szakképzési megállapodást
létesített személy vehet részt.
(2) A szakképesítés megszerzése támogatott szakképzés vagy költségtérítéses szakképzés keretében történik.
(3) A támogatott szakképzés megszervezésére központi rendszerben kerül sor. Az ENKK a támogatott szakképzés
szervezésével kapcsolatos feladatát az egyetemekkel együttműködve látja el.
(4) Támogatott szakképzésben az első szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és szakpszichológus képzésben
részt vevők az e rendelet alapján meghatározott keretszámok erejéig vehetnek részt.
(5) A támogatott szakképzésben a rezidensek – a 6. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett – az egyes
szakképesítések képzési követelményeit meghatározó miniszteri rendeletben előírt időtartamnak megfelelő ideig
vehetnek részt.
(6) A szakképzés képzési programjának teljesítése során a jelölt munkáját közvetlenül a tutor felügyeli, aki folyamatos
szakmai segítséget nyújt a jelöltnek az egészségügyi tevékenység végzésében.
(7) Tutor a jelölt szakképzése alatt teljesítendő egyes képzési elemeknek megfelelő szakvizsgával és legalább ötéves
szakmai gyakorlattal rendelkező,
a)
támogatott képzés esetén az elsődleges vagy a külső képzőhely (a továbbiakban együtt: képzőhely) által
foglalkoztatott, az ENKK által vezetett tutori névjegyzékben szereplő vagy
b)
költségtérítéses képzés esetén a munkáltató vagy külső képzőhely által foglalkoztatott és a képzőhely
vezetője által kijelölt
személy lehet.

4. §

(1) A szakképzés megkezdésekor a jelölt a szakképzés idejére az általa választott egy egyetemmel szakképzési
megállapodást létesít. A szakképzés kezdő időpontja a szakképzési jogviszony létrejöttének napja. A szakképzési
megállapodás melléklete a jelölt képzési terve.
(2) Az egyetem a szakképzési jogviszony létesítésének a jelölt által történő kezdeményezésétől számított 30 napon
belül meghatározza a jelölt képzési tervét. A rezidens képzési terve képzési elemenként tartalmazza a képzés során
elsajátítandó szakmai ismeretekhez szükséges ügyeleti tevékenység mértékének meghatározását.
(3) A szakképzési jogviszony keretében a jelölt
a)
a szakképzésért felelős egyetemmel folyamatosan kapcsolatot tart,
b)
részt vesz az elméleti program végrehajtására biztosított képzésben és az egyes szakképesítések képzési
követelményeit meghatározó miniszteri rendelet alapján kötelező tanfolyamokon és
c)
bemutatja az egyetem által meghatározott, a szakképzés jogszabálynak megfelelő teljesítését igazoló
dokumentumait.
(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti dokumentumok benyújtásának határidejét és módját az egyetem határozza meg és
a honlapján hozzáférhetővé teszi.
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5. §

(1) A szakképzés teljesítése érdekében
a)
a támogatott szakképzés keretében a rezidens az ENKK-val közalkalmazotti jogviszonyt,
b)
a költségtérítéses szakképzés keretében a jelölt a munkáltatóval – az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 17. § (7) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel – az Eütev. 7. § (2) bekezdés a) vagy c)–i) pontja szerinti foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt
létesít.
(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti szakképzési megállapodás nem feltétele az (1) bekezdés a) pontja szerinti
közalkalmazotti jogviszony létesítésének. A közalkalmazotti jogviszony létesítésétől a szakképzési megállapodás
megkötéséig eltelt idő a rezidens képzésébe beszámít.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony keretében a munkáltató vállalja
a)
a jelölt foglalkoztatását a szakképzés teljes időtartama alatt,
b)
a képzési idő alatt a munkavégzés helyének szakképzés céljára történő, ideiglenes, a szakképzés
teljesítéséhez szükséges megváltoztatása engedélyezését és
c)
a szakképzés tekintetében az egyes szakképesítések képzési követelményeit meghatározó miniszteri rendelet
alapján előírt beavatkozások, műtétek és vizsgálatok teljesítésének biztosítását a nála teljesítendő képzési
elemek tekintetében.
(4) A támogatott szakképzés keretében az ENKK megállapodást köt a rezidens részére megjelölt elsődleges
képzőhellyel, amely alapján az elsődleges képzőhely vállalja
a)
a rezidens szakképzése teljesítésének igazolását a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartáshoz
kapcsolódó elektronikus felületen folyamatosan, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig,
b)
a háziorvostan szakképzésben részt vevő, a 17. § (2) bekezdés e) pontja szerinti keretszám terhére felvett
és a 26. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiemelt ösztöndíjban részesülő rezidens kivételével a rezidensnek
a támogatott szakképzés 3. § (5) bekezdése szerinti idejének leteltét követő időponttól történő,
a szolgáltatónak a rezidens elsődleges képzőhelyeként kijelölésének időtartamával megegyező időtartamú
továbbfoglalkoztatását,
c)
a szakképzés tekintetében az egyes szakképesítések képzési követelményeit meghatározó miniszteri rendelet
alapján előírt beavatkozások, műtétek és vizsgálatok teljesítésének biztosítását a nála teljesítendő képzési
elemek tekintetében és
d)
a rezidens illetményének, valamint a 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont bb) alpontja szerinti
juttatások meghatározásához szükséges adatszolgáltatás teljesítését, valamint az illetménynek a rezidens
részére történő kifizetésében való közreműködést.
(5) A háziorvostan szakképzésben részt vevők elsődleges képzőhelyeként az ENKK valamely egyetemet jelöli ki.
(6) Az elsődleges képzőhely mentesül a (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettség teljesítése alól, ha
a)
a rezidens nem kíván a támogatott szakképzés befejezését követően foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt
létesíteni, vagy annak megszüntetésére a rezidens kezdeményezésére kerül sor, illetve
b)
a rezidens olyan magatartást tanúsít, amely alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján a jogviszony azonnali hatállyal vagy rendkívüli felmentéssel
történő megszüntetésének van helye.
(7) Ha a 3. § (5) bekezdésében meghatározott támogatott szakképzési idő eltelt, azonban a rezidens a szakképzését
nem fejezte be vagy a szakképesítést lezáró szakvizsgát nem teljesítette, az egészségügyi szolgáltató (4) bekezdés
b) pontja szerinti vállalásának kezdő időpontja a támogatott szakképzési idő lejártát követő nap.
(8) A (4) bekezdés szerinti megállapodás – az Eütev. 11/B. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – tartalmazza
a rezidens feletti munkáltatói jogoknak az ENKK és az elsődleges képzőhely közötti megosztását.
(9) Az egészségügyi szolgáltatónál fennálló kollektív szerződés hatálya azon rezidensekre is kiterjed, akiknek elsődleges
képzőhelyeként az adott egészségügyi szolgáltató kijelölésére került sor.
(10) Az egészségügyi szolgáltató által a fennálló kollektív szerződésből fakadóan vagy a rezidenssel történő
egyéb megállapodás alapján meghatározott juttatásokat az egészségügyi szolgáltató a rezidens részére saját
költségvetéséből biztosítja.

6. §

(1) A szakvizsgára bocsátáshoz a jelöltnek teljesítenie kell az adott szakképzés miniszteri rendeletben előírt programját,
ideértve a képzés során teljesítendő tanfolyamokat, valamint az adott szakképzés tekintetében meghatározott
beavatkozásokat, műtéteket és vizsgálatokat.
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(2) A szakorvos képzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési elemeinek teljesítése akkor fogadható el, ha
a)
a jelölt azt akkreditált képzőhelyen teljesítette és
b)
a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy betegszabadság időtartama
ba)
1–4 hónap időtartamú képzési elemnél az adott képzési elem egyötöd részét,
bb)
5–12 hónap időtartamú képzési elemnél az egy hónapot,
bc)
12 hónap időtartamot meghaladó képzési elemnél arányosan az éves rendes szabadság mértékét
nem haladja meg.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazása érdekében az egyetem kérésére a rezidens szabadságának, illetve
betegszabadságának időtartamára vonatkozó információkat az ENKK az egyetem rendelkezésére bocsátja.
(4) Ha a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy betegszabadság időtartama a (2) bekezdés
b) pontja szerinti időtartamot meghaladja, az adott képzési elem a szabadság vagy betegszabadság időtartamának
megfelelő azon szakterület szerinti gyakorlati idő igazolásával elismerhető el, amelynek elismerésére a szabadság
vagy betegszabadság miatt nem került sor.
(5) A szakképzés ideje alatt az Eütev. 11/B. § (6) bekezdése alapján ügyeleti feladatellátást a rezidens a képzőhellyel
kötött szabadfoglalkozású jogviszony keretében, kötelező felelősségbiztosítási szerződés megkötése nélkül
végezhet.
(6) A szabadfoglalkozású jogviszony alapján végzett egészségügyi tevékenység az Eütev. 12/G. § (1) bekezdésében
foglaltak alkalmazásával végezhető azzal, hogy az ügyeleti tevékenységet követő pihenőnap a szakképzés
teljesítésébe beleszámít.
(7) Az Eütev. 11/B. § (7) bekezdésének alkalmazásában munkaidőkeretként – az ügyeleti feladatellátás helyétől függően –
a képzőhely által meghatározott munkaidőkeretet kell figyelembe venni.

4. Külső képzőhelyen töltött gyakorlat
7. §

(1) A jelölt a szakképzés képzési idejének egy részét a külső képzőhelyen vagy a munkáltatótól eltérő egészségügyi
szolgáltatónál akkor töltheti, ha az elsődleges képzőhely az adott szakgyakorlati elem teljesítésére nincs
akkreditálva.
(2) A külső képzőhelyen vagy a munkáltatótól eltérő egészségügyi szolgáltatónál történő munkavégzés időtartama
az Eütev. 15/A. §-a szerinti időtartamot nem haladhatja meg.
(3) Támogatott képzésben az Eütev. 11/B. § (6) bekezdése alapján az elsődleges képzőhellyel ügyeleti feladatellátás
céljából létesített szabadfoglalkozású jogviszony keretében a külső képzőhelyen teljesített gyakorlat ideje alatt
havonta legfeljebb három alkalommal teljesíthető ügyeleti ellátás. Az elsődleges képzőhelyen teljesítendő ügyeleti
feladatellátás időpontjáról és időtartamáról az elsődleges képzőhely legkésőbb annak esedékességét 30 nappal
megelőzően tájékoztatja a külső képzőhelyet.

5. A szakképzés teljesítésének megszakítása
8. §

(1) A szakképzés teljesítése
a)
a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló kormányrendeletben szabályozott,
illetve más, állami vagy külföldi ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,
b)
a szülési szabadság,
c)
a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozási segélyre és a gyermekgondozási díjra való jogosultság,
d)
baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség,
e)
10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása,
vagy
f)
rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítése
teljes időtartamára megszakítható.
(2) A szakképzés ideje az (1) bekezdésben foglaltakon túl csak méltányolható, a jelölt egészségi állapotában
vagy családi körülményeiben bekövetkező okból, előzetesen meghatározott időtartamra szakítható meg, ha
valószínűsíthető, hogy az ok megszűnése esetén a jelölt a szakképzését teljesíti. A méltányolható ok elfogadásáról
támogatott szakképzés esetén az ENKK elnöke, költségtérítéses szakképzés esetén az egyetem dönt.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ENKK a közalkalmazotti jogviszonyt megszünteti.
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6. Az ENKK feladata a szakképzéssel összefüggésben
9. §

(1) A szakorvos képzéssel összefüggésben az ENKK
a)
működteti az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 116/A. § (4) bekezdése
szerinti nyilvántartást,
b)
ellátja a szakképzéshez kapcsolódó támogatások és juttatások biztosításával kapcsolatos adminisztratív
feladatokat,
c)
ellátja a szakképzéshez kapcsolódó támogatások és juttatások költségvetési forrásának kezelését,
d)
ellenőrzi a szakképzés teljesítésének menetét,
e)
ellenőrzi a szakképzéssel összefüggő támogatások és juttatások felhasználását,
f)
gondoskodik a 18. § (2) bekezdése és a 19. § (1) bekezdése szerinti pályázatok lebonyolításáról,
g)
végzi az intézményi akkreditációt,
h)
vezeti a tutori névjegyzéket,
i)
az Eütev.-ben, valamint e rendeletben foglaltaknak megfelelően gyakorolja a munkáltatói jogokat
a támogatott szakképzésben részt vevő rezidensek tekintetében.
(2) Az ENKK az (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti feladatokat az egyetemekkel együttműködésben látja el.

7. Az egyetem feladata a szakképzéssel összefüggésben
10. §		
A jelöltek képzését – szakképzési megállapodás alapján – az egyetem irányítja és felügyeli, ennek keretében
a)
az országos szakképzési grémiumok kivételével valamennyi szakképesítés tekintetében meghatározza
a szakképzési grémiumokat és működteti azokat,
b)
meghatározza a jelölt képzési tervét – ennek keretében dönt a miniszteri rendelet alapján biztosítható
mentességek, beszámítható képzési elemek tekintetében –, szükség esetén gondoskodik a képzési terv
módosításáról,
c)
folyamatosan kapcsolatot tart az ENKK-val és a képzőhelyekkel, valamint a munkáltatókkal, és ezen
intézményekkel együttesen felelős a szakképzés elméleti és gyakorlati programjának végrehajtásáért,
gondoskodik a külső képzőhelyen vagy a munkáltatótól eltérő helyen töltendő gyakorlat megszervezéséről,
d)
a szakképzés befejeztével igazolja a szakképzés jogszabálynak megfelelő teljesítését,
e)
a társegyetemekkel együttműködve lefolytatja a rendszerbevételi eljárást,
f)
a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásban folyamatosan igazolja a rezidensek szakképzésének
teljesítését,
g)
az intézményi akkreditáció folyamatában előkészítési, véleményezési, javaslattételi feladatokat lát el,
h)
együttműködik a társegyetemekkel, valamint az Egészségügyi Szakmai Kollégiummal a képzési programok és
képzési követelmények összehangolásában,
i)
közreműködik a képzőhelyek szakképzési tevékenységének felügyeletében és
j)
véleményezi az ENKK által vezetett tutori névjegyzéket.

8. A szakképzés minőségbiztosítása
11. §

(1) A szakorvos képzés minőségének, valamint a tutorok tevékenységének monitorozására alkalmas minőségbiztosítási
rendszer kialakítását és működtetését az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
– pályázati eljárás keretében – ötévente kiválasztott szervezet vagy intézmény végzi. A minőségbiztosítási
rendszer kialakításának és működtetésének költségéhez a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) a pályázati felhívásban meghatározott mértékben hozzájárul.
(2) Az (1) bekezdés szerint kiválasztott szervezet vagy intézmény az (1) bekezdés szerinti minőségbiztosítási rendszer
alapján évente értékeli a szakképzést és beszámolót készít annak színvonaláról. A beszámolót az (1) bekezdés szerint
kiválasztott szervezet vagy intézmény a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan minden év március 31-ig készíti el és
küldi meg az ENKK részére.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti beszámolót az (1) bekezdés szerint kiválasztott szervezet vagy intézmény nem, vagy
késedelmesen teljesíti, annak pótlásáig a 14. § (1) bekezdése alapján a részére járó támogatásra nem jogosult.
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II. FEJEZET
A TÁMOGATOTT SZAKKÉPZÉS
9. A szakképzésben nyújtható támogatás-típusok és juttatások
12. §

(1) A támogatott szakképzésben a következő képzési támogatások és juttatások biztosítására kerül sor:
a)
dologi jellegű támogatások és juttatások:
aa)
a képzésszervezési dologi költségek fedezetét biztosító támogatás és
ab)
a képzés dologi költségeinek biztosítását segítő juttatás;
b)
bér jellegű támogatások és juttatások:
ba)
a szakképzési grémium díjazása és
bb)
a tutori díj.
(2) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pont ba) alpontja szerinti támogatások fedezetéül a minisztériumnak
az egészségügyi szakképzési rendszer működésének fedezetéül szolgáló előirányzata, az (1) bekezdés a) pont
ab) alpontja és b) pont bb) alpontja szerinti juttatások fedezetéül az ENKK költségvetési előirányzata szolgál.
(3) A támogatások és juttatások folyósítására a 3. § (5) bekezdésében meghatározott ideig kerül sor.
(4) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti támogatás folyósítása az egyetem és a 11. § (1) bekezdése szerint
kiválasztott szervezet vagy intézmény részére történik a 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. Az (1) bekezdés
a) pont ab) alpontja szerinti juttatás folyósítása – az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony alapján –
a rezidens, az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti támogatás folyósítása az egyetem, az (1) bekezdés b) pont
bb) alpontja szerinti juttatás folyósítása a tutor részére történik.
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás és juttatás kifizetésére a számított munkáltatói járulékot és szociális
hozzájárulási adót is magába foglalva kerül sor. Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti juttatás biztosítása
a tutor részére a képzőhelynek minősülő egészségügyi szolgáltató foglalkoztatójával fennálló foglalkoztatásra
irányuló jogviszonya alapján történik.
(6) A szakképzés 8. § (1) bekezdése szerinti megszakításának időtartama alatt az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és
b) pont bb) alpontja szerinti támogatás és juttatás folyósítása szünetel.
(7) Az (1) bekezdés szerinti támogatások és juttatások folyósításának feltétele, hogy a rezidens szakképzésének
teljesítéséről az elsődleges képzőhely és az egyetem minden hónap 10. napjáig a megelőző hónap vonatkozásában
teljesítse az ENKK részére az Eütv. 116/A. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségét.
(8) Az egyetem (7) bekezdés szerinti tájékoztatása érdekében a rezidens szakmai gyakorlatát igazoló, az egyetem által
az elsődleges képzőhely rendelkezésére bocsátott nyomtatványt a képzőhely minden hónap 5. napjáig elektronikus
úton megküldi az egyetem részére.

13. §

(1) A támogatott szakképzésben a tutort az ENKK által – az Eütv. 114. § (2) bekezdés g) pontja szerinti adattartalommal –
vezetett tutori névjegyzékből a képzőhely jelöli ki és erről az ENKK-t tájékoztatja.
(2) Egy tutor egyidejűleg legfeljebb három jelölt szakképzését felügyelheti.
(3) A tutori díj összege rezidensenként havonta 50 000 forint a támogatott szakképzés teljes időtartama alatt, amely
díjazást a képzőhely biztosít az 5. § (4) bekezdése, valamint külső képzőhely esetén az ENKK és a külső képzőhely
között kötött külön megállapodás alapján a tutor részére.
(4) A képzőhely az adott szakképesítés vonatkozásában tutorként kijelölhető személyekről, illetve a tutorok Eütv.
114. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adataiban bekövetkezett változásokról folyamatosan tájékoztatja
az ENKK-t.
(5) Az egyetemek a tutori névjegyzék adattartalmát az ENKK felkérése alapján folyamatosan felülvizsgálják.
(6) A tutori tevékenység minősítését – a 11. § (1) bekezdése szerint létrehozott minőségbiztosítási rendszer keretein
belül – miniszteri rendeletben meghatározott módon a rezidensek végzik. Ha a minősítés során a tutor a miniszteri
rendeletben meghatározott eredményt nem éri el, az ENKK a tutort a tutori névjegyzékből törli és erről a tutor
munkáltatóját tájékoztatja.
(7) Ha a tutorral szemben az illetékes szakmai kamara etikai vétség elkövetését jogerősen megállapítja, az ENKK a tutort
a tutori névjegyzékből törli. Az etikai vétség elkövetésének megállapításáról az illetékes szakmai kamara a határozat
jogerőre emelkedését követő 5 napon belül tájékoztatja az ENKK-t.
(8) A (6) vagy a (7) bekezdés szerinti okból történő törlés esetén a tutor a törléstől számított két évig nem vehető fel újra
a tutori névjegyzékbe. Nem vehető fel a tutori névjegyzékbe az, akit a tutori névjegyzékből a (6) vagy a (7) bekezdés
szerinti okból három alkalommal töröltek.
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14. §

(1) A képzésszervezés dologi költségeinek fedezetére biztosított támogatás összege havonta rezidensenként
20 000 forint, melynek 97%-a az egyetemek, 3%-a a 11. § (1) bekezdése szerint kiválasztott szervezet vagy
intézmény részére kerül folyósításra.
(2) Az egyetem az (1) bekezdés szerinti támogatás terhére köteles biztosítani a rezidens részére a képzés során
kötelező tanfolyamokat – ideértve a törzsképzési tanfolyamokat –, valamint a szakképzés szervezésével és
adminisztrációjával kapcsolatosan keletkező egyéb költségeit.
(3) Az egyetem a rezidenstől vagy elsődleges képzőhelyétől a képzés biztosítása érdekében képzési díjat vagy
a képzéshez kapcsolódó tanfolyamért részvételi díjat nem kérhet.

15. §

(1) A szakképzési grémium az illetékességi körébe tartozó szakképesítések tekintetében közreműködik a 10. §
b)–e), valamint h) és i) pontja szerinti feladatok ellátásában.
(2) A szakképzési grémium részére az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében havonta biztosított támogatás
összegét – a szakképzési grémium tagjainak az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes
szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott legkisebb számától függően – a költségvetési keretek
figyelembevételével az adott évre vonatkozóan a miniszter minden év január 31-éig határozza meg.

16. §

(1) A támogatott szakképzésben történő részvétel során a rezidens a szakképzéssel kapcsolatos kiadásainak, dologi
költségeinek fedezése céljából, az adott évre vonatkozóan a költségvetési törvényben meghatározott mértékű
juttatásra jogosult, amelyet legfeljebb az egyes szakképesítések képzési követelményeit meghatározó miniszteri
rendeletben a szakképesítésére vonatkozóan meghatározott időtartamra vehet igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételének feltétele a szakképzés követelményeinek megfelelő, az egyetem
által igazolt 12 hónap időtartamú képzési idő letöltése.

10. A keretszámok és hiányszakmák
17. §

(1) A miniszter meghatározza és az ENKK a honlapján minden év október 31-éig közzéteszi a tárgyévet követő év január
1-jétől december 31-éig betölthető, (2) bekezdés szerinti keretszámokat.
(2) A támogatott szakképzés keretében a következő keretszámok meghatározására kerül sor:
a)
a szakképzési és szakmai jellemzők alapján kiemelt szakorvosi szakmák országos keretszáma,
b)
az a) pontba nem tartozó szakorvosi szakképesítések keretszámai fővárosi és megyénkénti bontásban,
c)
a kórházi-klinikai szakgyógyszerészi szakképzés országos keretszáma,
d)
a háziorvostan szakképzés keretszáma egyetemenként,
e)
a házi gyermekorvosi ellátás biztosítása érdekében betölthető országos keretszám és
f)
az egyetemi oktatói utánpótlást szolgáló, az egyetemek által betölthető szakfogorvosi, – a kórházi-klinikai
szakgyógyszerész kivételével – szakgyógyszerészi és szakpszichológusi keretszámok.
(3) A keretszámok meghatározására
a)
a humánerőforrás-monitoringrendszer adatainak,
b)
a megyei és a fővárosi lakosságszámnak, valamint az arra jutó orvosok számának,
c)
az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának,
d)
az intézményi orvos ellátottságnak,
e)
az egészségügyi dolgozók demográfiai adatainak, valamint az azokból levonható következtetéseknek és
f)
egyes állami kötelezettségvállalásból fakadó feladatok teljesítésének
a figyelembevételével kerül sor.
(4) A szakorvosi képzés tekintetében az (1) bekezdés szerinti közzététellel egyidejűleg, az ott meghatározott
időtartamra vonatkozóan a miniszter a (2) bekezdés b) pontja szerinti keretszámok vonatkozásában meghatározza
és az ENKK a honlapján közzéteszi fővárosi és megyénkénti bontásban a hiányszakmák körét. A miniszter
a (2) bekezdés a) pontja, valamint d) és e) pontja szerinti keretszámok tekintetében is meghatározza, hogy az ott
megjelölt szakmák mely megyében minősülnek hiányszakmának.

11. A pályázati rendszer
18. §

(1) A 17. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti keretszámok betöltésére az ENKK elnöke évente két alkalommal
az egészségügyi szolgáltatók részére pályázatot hirdet.

16544

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 95. szám

(2) A tárgyévet követő évre vonatkozó, a 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti keretszámok 85%-ára az ENKK elnöke
minden év november 15-éig teszi közzé a pályázati felhívását.
(3) A pályázati felhívás tartalmazza
a)
a jelentkezés feltételeit,
b)
a pályázat benyújtásának határidejét,
c)
az értékelési szempontokat és
d)
pályázatonként azon szakmai szervezeteket, amelyek delegáltjai az értékelést végzik.
(4) A pályázó egészségügyi szolgáltató a pályázati felhívásban meghatározott módon megjelöli, hogy hány
rezidens tekintetében vállalja elsődleges képzőhelyként a képzés lebonyolítását, valamint a képzést követő
továbbfoglalkoztatást.
(5) A pályázat elbírálása során az ENKK elnöke meghatározza az egyes pályázó egészségügyi szolgáltatók által
betölthető keretszámokat, valamint ezen belül a 17. § (3) bekezdése szerinti adatok figyelembevételével
a hiányszakmában betölthető keretszámokat.
(6) A 17. § (2) bekezdés b), c), e) és f ) pontja szerint meghirdetett vagy odaítélt keretszámok terhére az egészségügyi
szolgáltató a Kjt. 20/A. § (1) bekezdése alapján meghirdetett pályázat útján választja ki a rezidenst.
(7) A 17. § (2) bekezdés b), c) és e) pontja szerinti keretszámok terhére az egészségügyi szolgáltató minden év
szeptember 30-áig jelentheti be az ENKK részére, hogy azt mely rezidenssel kívánja betölteni, egyidejűleg
elektronikus úton megküldi az ENKK részére
a)
a rezidens foglalkoztatásához szükséges adatokat, valamint
b)
a rezidens szakképzésével összefüggésben az általa foglalkoztatott tutoroknak az Eütv. 114. § (2) bekezdés
g) pontja szerinti adatait.
(8) A 17. § (2) bekezdés a) és d) pontja szerinti keretszámok betöltése a szakorvos képzésbe történő belépés szabályait
meghatározó miniszteri rendelet szerinti rendszerbevételi eljárás keretében történik.
(9) A 17. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti keretszámok betöltése minden év december 31-éig folyamatos, a keretszámok
betöltésének szándékáról az egyetem a (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatok megküldésével egyidejűleg
tájékoztatja az ENKK-t.
19. §

(1) A keretszám közzétételét követő év szeptember 15-éig pályázati úton elnyert, de be nem töltött keretszámokra,
valamint a 18. § (2) bekezdése alapján meg nem hirdetett keretszámokra az ENKK elnöke minden év szeptember
30-áig pályázatot hirdet oly módon, hogy a 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti keretszámokra a megyei és fővárosi
megoszlás figyelembe vétele nélkül valamennyi egészségügyi szolgáltató pályázhat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat során odaítélt keretszámok betöltésének szándékáról az egészségügyi szolgáltató
a 18. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatok megküldésével legkésőbb az adott év december 31-éig
tájékoztatja az ENKK-t.
(3) Az ENKK – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – közalkalmazotti jogviszonyt létesít
a)
a pályázó egészségügyi szolgáltató által a (2) bekezdés vagy a 18. § (7) bekezdése alapján bejelentett,
b)
a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti keretszám esetén a rendszerbevételi eljáráson valamely szolgáltatónál
történő képzésre felvételt nyert,
c)
a 17. § (2) bekezdés d) pontja szerinti keretszám esetén a rendszerbevételi eljáráson felvételt nyert és
d)
a 18. § (9) bekezdése szerinti esetben az egyetem által megjelölt
rezidenssel, azzal, hogy elsődleges képzőhelyként az a) és b) pont szerinti esetben a pályázó egészségügyi
szolgáltatót, a c) és d) pont szerinti esetben az egyetemet jelöli ki.

12. Elsődleges képzőhely megváltoztatása és szakváltás a képzés ideje alatt
20. §

(1) A támogatott képzés keretében oly módon van lehetőség az elsődleges képzőhely megváltoztatására, hogy
az elsődleges képzőhelyként kijelölt egészségügyi szolgáltató részére a 18. § (1) bekezdése vagy a 19. §
(1) bekezdése szerinti pályázatokon odaítélt keretszámokon felül további egy, a 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
keretszám jóváírására kerül sor, amelynek betöltésére e rendelet szerint kerülhet sor. Az az egészségügyi szolgáltató,
amely a rezidens elsődleges képzőhelyeként a váltás következtében kijelölésre kerül, a 18. § (1) bekezdése vagy
a 19. § (1) bekezdése alapján odaítélt keretszáma terhére kezdeményezheti az ENKK-nál a rezidens tekintetében
elsődleges képzőhelyként történő kijelölését.
(2) A rezidens a támogatott képzés során az ENKK elnökének jóváhagyása esetén szakot válthat. Szakváltás
esetén támogatott szakképzésben a rezidens az általa elsőként választott – vagy ha a másodikként választott
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szakképesítésnek az egyes szakképesítések képzési követelményeit meghatározó miniszteri rendeletben
meghatározott ideje hosszabb, a másodikként választott – szakképesítés miniszteri rendeletben meghatározott
képzési idejéig vehet részt.

13. A támogatások, juttatások ellenőrzése, visszafizetése
21. §

(1) Az ENKK a 12. § (1) bekezdése szerinti támogatások és juttatások felhasználását ellenőrzi. Az ENKK az ellenőrzés
keretében kiegészítő adatokat kérhet a képzőhelytől, az egyetemtől és a rezidenstől.
(2) Ha az ENKK az ellenőrzése során megállapítja, hogy az elsődleges képzőhely jogosulatlanul vett igénybe vagy
használt fel foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást vagy juttatást, az a következő esedékes juttatás összegéből
levonásra kerül.
(3) A támogatások és juttatások elszámolásának utólagos – indokolt esetben helyszíni szemle útján történő –
ellenőrzése céljából a képzőhely köteles részletes – jogosult személyenkénti bontású – nyilvántartást vezetni
a tutorok munkaköri és a szakképzéssel összefüggő béradatairól.
(4) Ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során az ENKK azt állapítja meg, hogy az egyetem jogosulatlanul vett
igénybe vagy használt fel képzéshez kapcsolódó támogatást – ideértve az (5) bekezdés szerinti esetet is –, az ENKK
a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást az általa biztosított következő esedékes támogatási
összegből levonja.
(5) Az egyetem a részére az adott rezidens után folyósított, a 12. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pont
ba) alpontja szerinti támogatások megtérítésére köteles, ha olyan magatartást tanúsít, amely a rezidens szakképzése
lezárásaként a szakvizsgára bocsáthatóságát ellehetetleníti, azt késlelteti vagy más módon korlátozza.

22. §		
Ha a támogatott szakképesítés megszerzését megelőzően a rezidens
a)
az általa választott szak vonatkozásában a miniszteri rendeletben meghatározott képzési idő leteltét követő
három éven belül – ide nem értve a szakképzés megszakításának időtartamát – nem szerez szakvizsgát,
b)
a szakképzéshez kapcsolódó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát megszünteti,
c)
az egyetemmel megkötött szakképzési megállapodását felmondja és egyidejűleg más egyetemmel
szakképzési megállapodást nem létesít, vagy
d)
teljesítéséről a képzőhely és az egyetem egyike sem ad tájékoztatást a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
nyilvántartáshoz kapcsolódó elektronikus felületen egybefüggően legalább hat hónap időtartam
tekintetében és a rezidens a szakképzés szüneteltetését nem jelezte az ENKK részére,
a szakképzésére tekintettel folyósított, a 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti juttatás visszafizetésére
köteles.

III. FEJEZET
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES SZAKKÉPZÉS
14. A költségtérítéses képzés általános szabályai
23. §		
Az egyetem minden év január 15-éig tájékoztatja az ENKK-t arról, hogy a megelőző évben hány fő kezdte meg
költségtérítéses képzés keretében a szakképzést az egyetemmel létesített szakképzési megállapodás alapján.

15. A Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományában szakképzést teljesítők
24. §

(1) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hivatásos vagy szerződéses állományába tartozó, a szakképzés során
az Eütev. 7. § (2) bekezdés g) pontja szerinti jogviszonyban álló jelöltek a szakképzést költségtérítéses képzés
keretében teljesítik azzal, hogy a minisztérium
a)
a szakképzés teljesítéséhez a 12. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja szerinti támogatásoknak
megfelelő összegű és
b)
a jelölt szakképzés alatti foglalkoztatásához az Eütev. szerinti alapilletménynek megfelelő összegű
támogatást biztosít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti személyektől a képzésben történő részvételért az egyetem legfeljebb a 12. § (1) bekezdés
a) pont aa) alpontja és b) pont bb) alpontja szerinti támogatások és juttatások együttes összegének megfelelő
összegű szakképzési díjat szedhet.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti jelöltek részére az MH köteles – a kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállása
esetén – a 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti juttatás biztosítására.
(4) A szakképzés ideje alatt az (1) bekezdés szerinti jelöltnek a foglalkoztatótól eltérő ügyeleti feladatellátására
az Eütev. 11/B. § (5)–(7) bekezdésében, valamint a 6. § (5)–(7) bekezdésében meghatározott, a rezidensnek a külső
képzőhelyen történő ügyeleti feladatellátására vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.

16. A költségtérítéses szakképzés szakképzési díja
25. §

(1) Az egyetem a szakvizsgával már rendelkező és költségtérítéses képzés keretében második, illetve további vagy
ráépített szakképzésben részt vevő jelölttől havonta legfeljebb a Kjt. szerinti közalkalmazotti J fizetési osztály
1. fizetési fokozat garantált illetménye 15%-ának megfelelő mértékű szakképzési díjat szedhet. A szakképzési díj
a (2)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével havonta egy alkalommal, legfeljebb egy hónapra vonatkozó
összegben, utólag szedhető be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakképzési díj
a)
a szakképzéssel kapcsolatos adminisztratív költségeket és
b)
az egyetem által a jelölt képzési programja végrehajtásával összefüggésben nyújtott szolgáltatások költségét
foglalja magába.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adminisztratív költségek összege nem haladhatja meg havonta az (1) bekezdés
szerinti összeg 10%-át.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti összeg az adott hónapban a szakképzés teljesítéséhez az egyetem által ténylegesen
nyújtott szolgáltatással arányosan határozható meg.
(5) Az e fejezetben nem szabályozott esetekben a költségtérítéses képzésben részt vevő jelöltek képzési díját
az egyetem állapítja meg és a honlapján közzéteszi.

IV. FEJEZET
A REZIDENS TÁMOGATÁSI PROGRAM ÖSZTÖNDÍJAI
17. A Rezidens Támogatási Program célja, időtartama
26. §

(1) A Kormány a Rezidens Támogatási Program (a továbbiakban: RTP) keretében a támogatott szakképzésben
részt vevő rezidensek – ideértve a 24. § (1) bekezdése szerinti jelölteket is – és szakgyógyszerész-jelöltek
pályakezdésének elősegítése és szakmai megbecsültségének erősítése, valamint a jelöltek szakképzést követő hazai
munkavállalásának elősegítése érdekében
a)
a közfinanszírozott vagy a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetéséből finanszírozott egészségügyi
ellátásban történő elhelyezkedését támogató általános ösztöndíjat,
b)
egyes, a miniszter által meghatározott speciális szakterületeken a szakképzést megkezdők részére kiemelt
ösztöndíjat és
c)
az egészségügyi ellátás szempontjából hiányszakmának minősülő területen elhelyezkedő rezidensek részére
hiányszakmás ösztöndíjat
[az a)–c) pont szerinti ösztöndíj a továbbiakban együtt: ösztöndíj] alapít.
(2) Az ösztöndíj időtartama az adott rezidensnek, valamint szakgyógyszerész-jelöltnek az egyes szakképesítések
képzési követelményeit meghatározó miniszteri rendeletben meghatározott szakképzési idejéből az ösztöndíj
odaítélésekor hátralévő időtartam.
(3) Az ösztöndíjak folyósításának feltétele, hogy a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartáshoz kapcsolódó
elektronikus felületen a képzőhely, valamint az egyetem is havonta igazolja a jelölt teljesítését.
(4) A hiányszakmás ösztöndíjra a szakképzését a 17. § (4) bekezdése szerinti hiányszakmában megkezdő jelölt
jelentkezhet.

18. Az RTP működtetése
27. §		
Az ENKK az RTP-vel kapcsolatos teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli
feladatokat lát el, ennek keretében különösen
a)
kidolgozza és a miniszter jóváhagyását követően közzéteszi az ösztöndíj pályázati felhívását,
b)
meghatározza a pályázat értékelési szempontjait és lefolytatja a pályázati eljárást,
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c)
d)
e)
f)
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ellátja a rezidensek és szakgyógyszerész-jelöltek szerződésének megkötésével, módosításával,
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
ellátja az RTP-vel kapcsolatos pénzügyi-ügyviteli feladatokat,
kapcsolatot tart az egyetemekkel, valamint az ösztöndíjas elsődleges képzőhelyeként kijelölt egészségügyi
szolgáltatóval és
évente beszámolót készít a miniszter számára az RTP végrehajtásáról.

19. Jelentkezés és kiválasztás az RTP-be
28. §

(1) Az ENKK az RTP-be való jelentkezésre kiírt pályázatot a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos
Értesítőben és a honlapján teszi közzé.
(2) A pályázati felhívás tartalmazza
a)
a jelentkezés feltételeit,
b)
a pályázat benyújtásának határidejét,
c)
az értékelési szempontokat és
d)
pályázatonként azon szakmai szervezeteket, amelyek delegáltjai az értékelést végzik.
(3) Pályázat benyújtására az jogosult, aki
a)
a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert általános orvosi, illetve
gyógyszerészi oklevéllel rendelkezik,
b)
az első szakképzését még nem kezdte meg vagy az elsőként megszerzendő szakképesítésének képzéséből
még legalább 1 év van hátra,
c)
vállalja, hogy a szakképesítésének megszerzése után az ösztöndíj folyósítása időtartamának megfelelő
ideig hazai, társadalombiztosítás által vagy a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetéséből
finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes munkaidőben, illetve a (4) bekezdés szerinti
feltételekkel részmunkaidőben a támogatott szakképzésben megszerzett szakorvosi vagy szakgyógyszerészi
tevékenységet és
d)
vállalja, hogy az általa biztosított egészségügyi ellátással összefüggésben semmilyen formában nem fogad el
paraszolvenciát.
(4) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott vállalási időszak annyival
hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatás időtartamának.
(5) A (3) bekezdés c) pontja szerinti vállalási időszak
a)
a 8. § (1) bekezdése szerinti esetekben az ott meghatározott körülmény fennállásának az időtartamára vagy
b)
a vállalási időszakban összesen legfeljebb 12 hónap időtartamra
szüneteltethető.
(6) A pályázatnak a (2) bekezdés alapján meghatározott szempontok szerinti értékelését követően a rezidens és
a szakgyógyszerész-jelölt RTP-be történő felvételéről az ENKK elnöke dönt.
(7) Ha a rezidens és a szakgyógyszerész-jelölt a (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti vállalását nem teljesíti, a részére
folyósított ösztöndíj visszafizetésére köteles.

20. Szakváltás az RTP-ben
29. §

(1) Szakváltás esetén
a)
a kiemelt ösztöndíjra jogosult – ha valamely kiemelt ösztöndíjnak megfelelő szakmában folytatja
a szakképzését és a kiemelt ösztöndíj pályázati felhívásában foglaltakat vállalja – a kiemelt ösztöndíjra,
b)
a hiányszakmás ösztöndíjra jogosult – ha a szakváltást követően hiányszakmának minősülő szakmában
folytatja a szakképzését – a hiányszakmás ösztöndíjra
továbbra is jogosult a 20. § (2) bekezdésében meghatározott ideig.
(2) Szakváltás esetén, ha a kiemelt ösztöndíjra jogosult kiemelt ösztöndíjjal nem érintett szakmában folytatja
a szakképzését és
a)
az általános ösztöndíj feltételeit vállalja, az általános ösztöndíjra történő átvételére kerül sor, azzal, hogy
a részére folyósított, az általános és a kiemelt ösztöndíj különbözetének visszafizetésére köteles,
b)
az általános ösztöndíj feltételeit nem vállalja, a részére folyósított ösztöndíj visszafizetésére köteles.
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(3) Szakváltás esetén, ha a hiányszakmás ösztöndíjra jogosult hiányszakmának nem minősülő szakmában folytatja
a szakképzését és
a)
az általános ösztöndíj feltételeit vállalja, az általános ösztöndíjra történő átvételére kerül sor, azzal, hogy
a részére folyósított, az általános és a hiányszakmás ösztöndíj különbözetének visszafizetésére köteles,
b)
az általános ösztöndíj feltételeit nem vállalja, a részére folyósított ösztöndíj visszafizetésére köteles.
(4) Ha a rezidens általános ösztöndíjra jogosult, de szakváltás következtében megfelel a hiányszakmás vagy a kiemelt
ösztöndíj feltételeinek és vállalja a pályázati kiírásban és e rendeletben foglaltakat, a soron következő pályázati
eljárásban kezdeményezheti a hiányszakmás vagy a kiemelt ösztöndíj megállapítását.

V. FEJEZET
FIATAL SZAKORVOSOK TÁMOGATÁSI PROGRAMJA
21. A Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjának célja, tartalma és időtartama
30. §

(1) A 31. § (1) bekezdése szerinti igénylés alapján a fiatal szakorvosok támogatására jogosultak azon fiatal szakorvosok
és kórházi, klinikai szakgyógyszerészek, akik teljes munkaidős foglalkoztatás keretében valamely érvényes
finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató munkáltatónál – ideértve a Honvédelmi
Minisztérium fejezet költségvetéséből finanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató
munkáltatót is – az Eütev. 7. § (2) bekezdés d)–g) pontja szerinti jogviszonyban állnak, és az államilag finanszírozott
egészségügyi szolgáltatás nyújtásában – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – teljes munkaidős foglalkoztatás
keretében részt vesznek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásban
a)
a 2015. augusztus 31-ét követően az első szakorvosi vagy kórházi, klinikai szakgyógyszerészi szakvizsgájukat
megszerző szakorvosok és szakgyógyszerészek részesülhetnek a szakvizsga megszerzését követő öt évig és
b)
az RTP ösztöndíjaiban részesülő és 2015. augusztus 31-éig első szakorvosi vagy kórházi, klinikai
szakgyógyszerészi szakvizsgát tett fiatal szakorvosok és szakgyógyszerészek részesülhetnek 2016. január
1-jétől számított öt évig
az (1) bekezdés szerinti feltételeknek a támogatási időszak alatti folyamatos fennállása esetén.
(3) A (2) bekezdésben foglalt ötéves jogosultsági időtartam szüneteltethető a szülési szabadság, a csecsemőgondozási
díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély időtartamára, ha a jogosult nem végez ezen időtartam alatt
egészségügyi tevékenységet, valamint a betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartamára.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyermekgondozási díjban vagy a gyermekgondozási segélyben részesülő
és egészségügyi tevékenységet részmunkaidős foglalkoztatás keretében végző fiatal szakorvosok és kórházi, klinikai
szakgyógyszerészek is jogosultak a fiatal szakorvosok támogatására.
(5) A támogatás összege szakorvosonként havi bruttó 151 000 forint. A támogatás biztosítása érdekében igényelhető
költségvetési forrás kifizetésére a számított munkáltatói járulékot és szociális hozzájárulási adót is magába foglalva
kerül sor.
(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatással kapcsolatos adminisztrációs és költségvetési feladatokat az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) látja el. Az OEP a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjának
megvalósulásáról évente beszámolót készít a miniszter részére.
(7) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosításának pénzügyi fedezetét az Egészségbiztosítási Alap fejezetében kell
tervezni.
(8) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a támogatásban részesülőt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató részére
folyósítja az OEP, a szolgáltatónak az OEP-pel fennálló finanszírozási szerződése alapján.

31. §

(1) A támogatás igénylése az OEP által a 30. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő fiatal szakorvost vagy
kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére bocsátott, az 1. melléklet
szerinti tartalmú, elektronikusan kitöltendő kérelemnek az OEP részére elektronikus úton való benyújtásával
történik.
(2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott igénybejelentés alapján az OEP az egészségügyi szolgáltató részére folyósítandó
támogatási összeget
a)
az adott év március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozóan az adott év január 1-jei
egészségügyi szolgáltatói foglalkoztatási adatok alapján,
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b)

(3)

(4)

(5)

(6)

az adott év szeptember 1-je és az adott évet követő év február 29-e közötti időszakra vonatkozóan az adott
év július 1-jei egészségügyi szolgáltatói foglalkoztatási adatok alapján
állapítja meg.
A támogatás összegét az OEP havonta utalványozza a fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt
foglalkoztató egészségügyi szolgáltatónak, amelyet az egészségügyi szolgáltató az érintett fiatal szakorvosnak,
szakgyógyszerésznek továbbfolyósítani köteles.
A fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a tárgyévet megelőző
év október hónapjától a tárgyév szeptember hónapjáig tartó időszakra kifizetett támogatási összegekkel a tárgyév
október 15-éig a 2. melléklet szerinti tartalommal elszámol az OEP felé.
Az OEP a fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató által igényelt,
de a támogatás biztosítására fel nem használt támogatási összeget a (4) bekezdés szerinti elszámolási időpontot
követő hónapban esedékes támogatási összegből levonja.
Az OEP a támogatás iránti igényt – az igénylés adattartalmát is ide értve –, valamint az ezen jogcímen kiutalt
támogatási összeg felhasználását folyamatosan ellenőrzi. Az OEP az ellenőrzés keretében az igénylés adattartalmát
érintően kiegészítő adatokat kérhet a fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató
egészségügyi szolgáltatótól. (7) Ha az OEP ellenőrzése során megállapítja, hogy a fiatal szakorvost, kórházi, klinikai
szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató jogosulatlanul vette igénybe vagy használta fel a kiutalt
támogatási összeget, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást a tárgyhónapot követő hónapban
esedékes, a jövedelem-kiegészítéssel összefüggő támogatási összegből levonja.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. Hatályba léptető rendelkezések
32. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 48. § az e rendelet kihirdetését követő második napon lép hatályba.
(3) A 26–29. § és a 33. § (5) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

23. Átmeneti rendelkezések
33. §

(1) E rendelet rendelkezéseit – a 30. és 31. § kivételével – a szakképzésüket 2015. június 30-át követően megkezdőkre
kell alkalmazni. A szakképzésüket 2015. július 1-jét megelőzően megkezdőkre az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) A 30. § (1) bekezdése szerinti támogatásra jogosult az a fiatal szakorvos vagy kórházi, klinikai szakgyógyszerész
is, aki első szakorvosi, szakgyógyszerészi szakképesítését a Kr.1. vagy az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.)
Korm. rendelet szerint szerzi vagy szerezte meg és egyebekben a 30. § szerinti feltételeknek megfelel.
(3) A 30. § szerinti támogatás folyósítására első alkalommal 2016. január 1-jétől kerül sor azzal, hogy a 2015. szeptember
1-je és 2015. december 31-e között szakvizsgát tett személyek esetében az 5 éves jogosultsági időszak kezdő
időpontja 2016. január 1-je.
(4) A 30. § szerinti támogatási igényeket az egészségügyi szolgáltatók első alkalommal 2015. december 10-éig
kötelesek megküldeni az OEP részére.
(5) A szakképzésüket e rendelet szerint 2015. július 1-je és 2015. december 31-e között megkezdő rezidensek – ha
a 26. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ösztöndíj pályázaton eredményes pályázatot nyújtottak be – az ösztöndíjra
visszamenőlegesen, a szakképzésük megkezdésétől jogosultak.
(6) A 4. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a szakképzésüket 2015. július 1-je és 2015. szeptember 1-je között
megkezdők képzési tervét az egyetem a szakképzési jogviszony kezdeményezésétől számított 90 napon belül
határozza meg azzal, hogy az ENKK-val létesített jogviszony kezdő időpontjától a szakképzési terv meghatározásáig
teljesített gyakorlati idő a képzés teljesítésébe beleszámít.
(7) A szakképzést a Kr.1. alapján megkezdő, azonban 2015. június 30-át követően szakot vagy egészségügyi szolgáltatót
váltó személyek képzésére, szakváltására és egészségügyi szolgáltató váltására a Kr.1. rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(8) Az RTP-ben a 2011–2015. években meghirdetett pályázatokon ösztöndíjat elnyert szakorvos és szakgyógyszerész
jelöltek e rendelet hatálybalépését követően is külön pályázati eljárás nélkül jogosultak az ösztöndíjra.
34. §

(1) A Kr.1. alapján meghirdetett keretszámok – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az ott meghatározott
szakmákban 2015. december 31-éig használhatók fel azzal, hogy
a)
az egyetemek által be nem töltött központi gyakornoki keretszámokat az adott egyetemek rezidensi
keretszámként tölthetik be és
b)
az egyes egyetemi régiókba tartozó szakpszichológus rezidensi keretszámok betöltésére az egyetemek
jogosultak,
továbbá a keretszámok betöltése 2015. december 31-éig a Kr.1.-nek a rezidensi keretszámok betöltésére vonatkozó
rendelkezései alapján történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rezidensi keretszámokból 40 házi gyermekorvosi tevékenység végzésére irányuló képzésben
történő részvételre használható fel oly módon, hogy a Semmelweis Egyetem régiójába tartozó egészségügyi
szolgáltatók 13, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem régiójába
tartozó egészségügyi szolgáltatók 9-9 keretszám betöltésére jogosultak. Ezzel egyidejűleg az (1) bekezdés alapján
az egyetemi régióban felhasználható rezidensi keretszám a házi gyermekorvosi tevékenységre e bekezdés alapján
elkülönített mértékben csökken.
(3) A (2) bekezdés szerinti keretszámoknak az egyetemi régiókon belüli intézményi szintű elosztásáról az ENKK
2015. augusztus 31-éig dönt.
(4) A miniszter a 17. § (2) bekezdése szerinti keretszámokat első alkalommal a 2016. évre vonatkozóan határozza meg
és teszi közzé 2015. október 31-éig.
(5) A Kr.1. alapján meghirdetett, az (1) bekezdés szerint felhasználható keretszámok között a miniszter 2015. december
1-jéig átcsoportosíthat.
(6) A Kr.1. alapján meghirdetett, az (1) bekezdés szerint felhasználható keretszámokat a miniszter 2015. december 1-jéig
az államháztartásért felelős miniszter engedélyével megemelheti.

35. §

(1) A szakképzést a Kr.1. alapján megkezdő személyek esetében a tutori feladatokat ellátó személyek Eütv. 114. §
(2) bekezdés g) pontja szerinti adatait a munkáltatók legkésőbb 2015. szeptember 1-jéig kötelesek megküldeni
az ENKK részére.
(2) A szakképzési grémium díjazásának meghatározására a 2015. év vonatkozásában 2015. szeptember 30-áig kerül sor
a 15. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok alapján.

24. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása
36. §		
A Kr.1. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakképzési rendszerben jelöltként az a személy vehet részt, aki hazai felsőoktatási intézmény által kiadott
vagy honosított, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert,
a szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik.”
37. §		
A Kr.1. 2. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1a) bekezdés szerinti megállapodás egy példányát az egészségügyi szolgáltató a 11. § szerinti támogatásigénylés jóváhagyását követően megküldi annak a felsőoktatási intézménynek, amellyel a szakorvos jelölt a 16. §
alapján szakképzési megállapodást létesít.”
38. §		
A Kr.1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatások folyósításának feltétele, hogy a jelölt szakképzésének teljesítéséről
a munkáltató és a felsőoktatási intézmény havonta, legkésőbb a tárgyhót követő hónap ötödik napjáig elektronikus
úton tájékoztassa a 22. § szerinti szervet. A felsőoktatási intézmény elektronikus tájékoztatása érdekében a rezidens
szakmai gyakorlatát igazoló, a felsőoktatási intézmény által az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott
nyomtatványt az egészségügyi szolgáltató, vagy a jelölt munkavégzési helyének szakképzés céljára történő
ideiglenes megváltoztatása esetén a fogadó egészségügyi szolgáltató minden hónap 5. napjáig elektronikus úton
megküldi a felsőoktatási intézmény részére.”
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39. §		
A Kr.1. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti támogatás a felsőoktatási intézmények által nem vehető igénybe.”
40. §		
A Kr.1. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kirendelés időtartama alatt a munkáltató egészségügyi ügyelet ellátása
érdekében havonta három alkalommal visszarendelheti a jelöltet. A visszarendelésről a munkáltató a kirendeléskor,
de legkésőbb a visszarendelés időpontját 30 nappal megelőzően, az egészségügyi ügyelet időtartamát is magába
foglalóan tájékoztatja a kirendelés helye szerinti egészségügyi szolgáltatót. Az ügyeleti tevékenységet követő
pihenőnap a szakképzési idő teljesítésébe beleszámít.”
41. §

(1) A Kr.1. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A felsőoktatási intézmény-váltásról a fogadó felsőoktatási intézmény tájékoztatja a 22. § szerinti szervet.”
(2) A Kr.1. 14. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti központi gyakornok egészségügyi szolgáltató-váltása esetén – ha az új
foglalkoztató felsőoktatási intézmény – a képzését rezidensként folytathatja tovább.”

42. §

(1) A Kr.1. 15. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A szakorvos képzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési elemeinek teljesítése akkor fogadható el, ha
a) a jelölt azt akkreditált képzőhelyen töltötte,
b) a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy betegszabadság időtartama
ba) 1–4 hónap időtartamú képzési elemnél az adott képzési elem egyötöd részét,
bb) 5–12 hónap időtartamú képzési elemnél az egy hónapot,
bc) 12 hónap időtartamot meghaladó képzési elemnél arányosan az éves szabadság mértékét
nem haladja meg.
(3b) A (3a) bekezdésben foglaltak alkalmazása érdekében a felsőoktatási intézmény kérésére a jelölt szabadságának,
illetve betegszabadságának időtartamára vonatkozó információkat a jelölt munkáltatója a felsőoktatási intézmény
rendelkezésére bocsátja.
(3c) Ha a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy betegszabadság időtartama a (3a) bekezdés
b) pontja szerinti időtartamot meghaladja, az adott képzési elem a szabadság vagy betegszabadság időtartamának
megfelelő azon szakterület szerinti gyakorlati idő igazolásával elismerhető el, amelynek elismerésére a szabadság
vagy betegszabadság miatt nem került sor.”
(2) A Kr.1. 15. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) A támogatott jelölt a szakképzés szüneteltetését, valamint a szakképzés folytatásának szándékát írásban
köteles jelezni a munkáltatója, az illetékes felsőoktatási intézmény, valamint a 22. § szerinti szerv részére.
A szakképzés folytatásának kezdő időpontja – a hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományban
szolgálatot teljesítő katona kivételével – a bejelentéstől számított 1 hónapnál korábbi időpontban nem határozható
meg.”

43. §		
A Kr.1. 16. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha a támogatás odaítélésétől számított 60 napon belül a szakképzési jogviszony a jelölt hibájából nem jön
létre, a támogatási döntés érvényét veszti.”
44. §

(1) A Kr.1. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatott szakképzési helyet elnyert munkáltató köteles
a) a szakképzés teljes idejére a jelölttel munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesíteni,
b) a szakképzés ideje alatt biztosítani a jelölt számára a munkáltatónál el nem sajátítható gyakorlati részképzés
tekintetében a képzésnek – a felsőoktatási intézmény által kijelölt – e részképzésre szakképző hellyé minősített
egészségügyi szolgáltatónál történő letöltésének a lehetőségét,
c) a jelöltnek a b) pont szerinti kijelölt képzőhelyen töltött szakgyakorlati idejére a munkabérét megfizetni.”
(2) A Kr.1. 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a munkáltató a jelölttel tanulmányi
szerződést nem köthet.”
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45. §		
A Kr.1. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a jelölt nem vállalja, hogy az általa választott szak vonatkozásában – a 14. §-ban foglaltakra figyelemmel –
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
képzési idő leteltét követő három éven belül szakvizsgát szerez, illetve ezt a vállalását nem teljesíti, a képzési
időre folyósított, az 5. § (1) és (3) bekezdése vagy a 6. § (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti
támogatások visszatérítésére köteles.”
46. §		
A Kr.1.
a)
2. § (6) bekezdésében a „gyógyszerész, valamint” szövegrész helyébe a „gyógyszerész és szakpszichológus,
valamint” szöveg,
b)
14. § (1) bekezdésében a „szakváltásra és egészségügyi szolgáltató-váltásra” szövegrész helyébe
a „szakváltásra, felsőoktatási intézmény- és egészségügyi szolgáltató-váltásra” szöveg
lép.
47. §		
Hatályát veszti a Kr.1.
a)
11. § (2) bekezdés b) pontjában az „a támogatást igénylő egészségügyi szolgáltató szakképző hellyé
minősítését igazoló okiratot, vagy” szöveg,
b)
11. § (2) bekezdés h) pontja és
c)
21. § (3) bekezdése.
48. §		
Hatályát veszti a Kr.1.

25. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
49. §

(1) Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.2.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni
a háziorvostan, valamint foglalkozásorvostan szakképzésben részt vevő, első szakorvosi szakképesítésüket
megszerző személyekre.”
(2) A Kr.2. 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 2. mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltatókon túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés
c) pontja alapján a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv is jogosult a támogatások
e rendelet szerinti igénylésére. Ahol e rendelet egészségügyi szolgáltatót említ, azon az általa foglalkoztatott
rezidensek vonatkozásában a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervet is érteni kell.”

26. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
módosítása
50. §		
Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal
egészül ki:
„6/A. § A Kormány az ENKK-t jelöli ki az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény szerinti rezidenseket foglalkoztató egészségügyi államigazgatási szervként.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Igénylő lap
a fiatal szakorvosok támogatásának igénybe vételéhez
1. A fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó adatok
1.1. neve,
1.2. címe,
1.3. fenntartója, tulajdonosa neve, címe, adószáma,
1.4. törzsszáma,
1.5. adószáma,
1.6. pénzforgalmi jelzőszáma,
1.7. KSH (Központi Statisztikai Hivatal) kódja,
1.8. pénzügyi körzet,
1.9. OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) finanszírozási kód,
1.10. bankszámlaszám, bankszámlát vezető pénzintézet neve.
2. A támogatásra vonatkozó adatok
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendelet alapján a fiatal szakorvosok támogatására
jogosult szakorvosok, szakgyógyszerészek száma.
3. A támogatásban részesülőre vonatkozó adatok (jogviszonyonként)
3.1. a szakorvos, szakgyógyszerész munkáltató általi azonosítására szolgáló jogviszony-azonosító kód,
3.2. a szakorvos, szakgyógyszerész neve, működési nyilvántartási száma,
3.3. a szakorvos, szakgyógyszerész első szakorvosi szakképesítésének megnevezése, a szakképesítés
megszerzésének időpontja,
3.4. a jogviszony teljes vagy részmunkaidős jellege.
4. Záró rész
4.1. dátum,
4.2. az adatlap kitöltéséért felelős neve, telefonszáma,
4.3. a támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása,
4.4. büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat az adatok valóságtartalmáról.

2. melléklet a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Beszámoló
a fiatal szakorvosok támogatásának biztosításához a fiatal szakorvost, kórházi, klinikai
szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató által igénybe vett támogatásról
1. A fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó adatok
1.1. neve,
1.2. címe,
1.3. fenntartója, tulajdonosa neve, címe, adószáma,
1.4. törzsszáma,
1.5. adószáma,
1.6. pénzforgalmi jelzőszáma,
1.7. KSH (Központi Statisztikai Hivatal) kódja,
1.8. pénzügyi körzet,
1.9. OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) finanszírozási kód,
1.10. bankszámlaszám, bankszámlát vezető pénzintézet neve.
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2. A támogatásra vonatkozó adatok
2.1. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendelet alapján a fiatal szakorvosok
támogatására kapott költségvetési forrás összesített összege,
2.2. a kapott költségvetési forrás összesített összege/hónap,
2.3. a kifizetett támogatás összesített összege,
2.4. a kifizetett támogatás összesített összege/hónap.
3. Záró rész
3.1. dátum,
3.2. az adatlap kitöltéséért felelős neve, telefonszáma,
3.3. a támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása,
3.4. büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat az adatok valóságtartalmáról.

A Kormány 163/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete
a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjának kárrendezése során a csekély összegű támogatások
szabályainak alkalmazásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet célja, hogy a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló
2015. évi XXXIX. törvényben (a továbbiakban: Quaestor törvény) foglalt kárrendezés során biztosítsa az EUMSZ 107.
és 108. cikkében, valamint az uniós jog további rendelkezéseiben foglalt állami támogatásokra vonatkozó szabályok
érvényesülését.
(2) A Quaestor törvényben foglalt kárrendezés során
a)
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b)
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint
c)
a 717/2014/EU bizottsági rendelet
szerint kell eljárni.
(3) E rendelet hatálya arra a kérelmezőre terjed ki, amely a 7. § (1) bekezdése alapján vállalkozásnak minősül.

2. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Atr.) 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás,
b)
csekély összegű támogatás: az Atr. 2. § 1. pont a), c) és d) alpontja szerinti csekély összegű támogatás,
c)
gazdasági tevékenység: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység,
amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot,
d)
kérelem: a Quaestor törvény 9. §-ában foglalt kérelem,
e)
mezőgazdasági termék: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) I. mellékletében felsorolt
termékek, a 104/2000/EK rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével,
f)
támogatás: az Atr. 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
g)
vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató jogalany.

2. Általános csekély összegű támogatás
3. §

(1) Az egy és ugyanazon vállalkozás részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon
odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
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(2)

(3)

(4)

(5)
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kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
A támogatás mértékének megállapítása során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év
(a továbbiakban: pénzügyi időszak) alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának
összegét kell figyelembe venni.
A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott
felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
A kérelmezőnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott
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. Mezőgazdasági csekély összegű támogatás
4. §

(1) Az egy és ugyanazon vállalkozás részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon
odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő
forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében
a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel a 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felsőhatárig halmozhatók
az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy
az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
nyújtott csekély összegű támogatásban.
(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel
a 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített
felsőhatárig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági
termelőtevékenység ne részesüljön az 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatásban.
(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
(6) A kárrendezés összegének megállapítását megelőzően a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja (a továbbiakban:
Alap) a kérelmező szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keretének ellenőrzése céljából adatokat kér
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a kérelmező ügyfél-azonosító száma alapján.

4. Halászati csekély összegű támogatás
5. §

(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja
meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és
(9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
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(3) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy
több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra
tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felsőhatárig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúra-ágazati
tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(4) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra tekintettel
a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben rögzített
felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúra-ágazati
tevékenység ne részesüljön az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
(6) A kárrendezés összegének megállapítását megelőzően az Alap a kérelmező szabad halászati csekély összegű
támogatási keretének ellenőrzése céljából adatokat kér a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a kérelmező
ügyfél-azonosító száma alapján.

5. Kárrendezés
6. §

(1) Az Alap a kérelemben adószámot feltüntető kérelmezőt az 1. melléklet szerinti nyilatkozat megküldésével
a hatályba lépést követő 30 napon belül felhívja a csekély összegű támogatás szabályainak alkalmazásával
kapcsolatosan nyilatkozatok megtételére és adatszolgáltatásra.
(2) Ha a kérelmező a Quaestor törvény 9. § (1) bekezdésében foglalt kérelemben egyidejűleg adószámot és
adóazonosító jelet is feltüntetett, úgy nyilatkoznia kell, ha nem végez gazdasági tevékenységet.
(3) A kérelmező által megfelelő módon kitöltött nyilatkozat megküldését követően az Alap megvizsgálja a csekély
összegű támogatásra vonatkozó előírásokat.

7. §

(1) Ha a kérelmező az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 2. pontjának a) vagy b) pontját jelölte meg, úgy a kérelmező
e rendelet szerint vállalkozásnak, és részére a kárrendezés során kifizetendő ellenérték állami támogatásnak
minősül.
(2) Az Alap vállalkozás esetén a Quaestor törvény alapján történő kifizetés összegét az 1. melléklet szerinti
nyilatkozatban foglalt adatok alapján úgy állapítja meg, hogy a kérelmező részére teljesítendő kifizetést
– a pénzügyi időszakot figyelembe véve – legfeljebb e rendeletben foglalt összeghatárig teljesíti.
(3) Az Alap vállalkozás esetén a Quaestor törvény 10. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatásban rögzíti, hogy a kifizetés
csekély összegű támogatásnak minősül, továbbá felhívja a kérelmező figyelmét arra, hogy a csekély összegű
támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a tájékoztatás megküldését követő 10 évig
meg kell őriznie.
(4) Ha a vállalkozás a csekély összegű támogatás szabályainak alkalmazásával a Quaestor törvényben foglalt
rendelkezésekhez képest csökkentett összegű kifizetésre jogosult, úgy a követelés átszállására az ellenérték
csökkenésével arányosan kerül sor.

6. Záró rendelkezések
8. §		
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §		
E rendelet
a)
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.),
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),
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c)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendelet (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.)
hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos szabályokat tartalmaz.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 163/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Nyilatkozat
a csekély összegű támogatások megállapítása érdekében
1. Kérelmező adatai
Kérelmező neve:
Lakcím/Jogi személy esetén székhely:
Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől):
Adóazonosító jel/Adószám:
Cégjegyzékszám:
Jogi személy képviselője:
2. Gazdasági tevékenység végzése
(jelölje X-szel )
a)
Nyilatkozom, hogy gazdasági társaság, európai részvénytársaság, vállalat, erdőbirtokossági társulat,
végrehajtói iroda, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, vagy egyéni vállalkozó vagyok o
b)
Nyilatkozom, hogy nem tartozom az a) pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek közé, de gazdasági
tevékenységet végzek o
c)
Nyilatkozom, hogy nem tartozom az a) pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek közé, és gazdasági
tevékenységet sem végzek, és ezt az alábbiakkal támasztom alá: o
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló nyilatkozat
(csak akkor töltendő ki, ha a 2. pontnál a) vagy b) pont szerint nyilatkozott)
3.1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Ügyfél-azonosító:1
(jelölje X-szel )
o Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
o Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatásban részesült. Az ügyfél-azonosító
megadásának célja a jogosult vállalkozás szabad mezőgazdasági vagy halászati csekély összegű támogatási keretének ellenőrzése.

1
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Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett,
továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
a 1408/2013/EU bizottsági rendelet, vagy a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel
a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak
be támogatási kérelmet.
3.2. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve

Adószáma

Támogatás összege

A támogatást
Sorszám

Támogatás jogalapja
(bizottsági rendelet
száma)

3

Támogatást nyújtó
szervezet

Támogatás kedvezményezettje és célja

Támogatás bruttó
támogatástartalma5

ellenszolgáltatás
fejében végzett

Kérelem benyúj-

Odaítélés

közúti kereskedelmi

tásának dátuma4

dátuma

árufuvarozáshoz vette
igénybe?

Forint

Euró

Forint

Euró
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3.3. Csekély összegű támogatások2

Nyilatkozom, hogy a kérelmező, vagy annak aláírásra jogosult képviselője vagyok és a fent megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Kelt: 2015.
													Kérelmező

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 717/2014/EU bizottsági rendelet jelölhető meg.
4
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
5
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
2
3
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2. melléklet a 163/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Kitöltési útmutató
Általános tájékoztató
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget, figyelemmel az egyesülés valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra is. Az átváltásnál az európai
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. Ennek értelmében, az uniós támogatási
szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját
megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal
meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
1.
Kik minősülnek vállalkozásnak?
Az uniós versenyjogban a „vállalkozás” fogalma minden gazdasági tevékenységet folytató jogalanyra kiterjed,
függetlenül azok jogállásától és finanszírozási módjuktól.
2.
Mi a bruttó támogatástartalom?
A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell
diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.
3.
Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon
vállalkozásnak?
–
Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy
–
egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni
vagy elmozdítani, vagy
–
egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján meghatározó
befolyást gyakorolhat, vagy
–
egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás
alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét
–
amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik
vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak
kell tekinteni.
4.
Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?
Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során került sor.
Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele
kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási
keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű
marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű
támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély
összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség,
a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti
értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső
határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is,
amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.
5.
Mi a halmozódás?
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági
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rendeletben meghatározott 200 000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás 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 rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8–13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági
rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott 500 000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet
hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet,
a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28.,
45. o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott
200 000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző
hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal
meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
A kérelmezőnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az kifizetéssel kapcsolatos tájékoztatást követő
10 évig meg kell őrizniük, és az Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjának ilyen irányú felhívása esetén
a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról
az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
1. A kérelmező adatai
Azonos űrlap szolgál a természetes és a jogi személyek nyilatkozattételére azzal, hogy csak a kérelmezőre
értelemszerűen vonatkozó adatokat kell kitölteni.
Az űrlapot az érvényes személyi okmányokba bejegyzett adatokkal megegyezően kell kitölteni abban az esetben is,
ha az adatok a szerződéskötés óta megváltoztak.
2. Gazdasági tevékenység végzése
A 2. pontban szükséges nyilatkozni arról, hogy a kérelmező gazdasági tevékenységet végez-e.
Gazdasági tevékenységet végez valamennyi, az a) pontban megjelölt gazdálkodó szervezet, ezen felül azonban
gazdasági tevékenységet végezhet olyan magánszemély vagy szervezet is, mely nem üzletszerű gazdasági
tevékenység végzése céljából jön létre.
Mit jelent a gazdasági tevékenység végzése?
A gazdasági tevékenységet adott piacon termékek vagy szolgáltatások kínálásának ténye jellemzi.
Aki a 2. pontban az a) vagy a b) pont alá tartozik, az az uniós jog értelmében vállalkozásnak minősül, és vonatkoznak
rá a csekély összegű támogatások szabályai.
Aki a 2. pont c) pontjába tartozik, azokra nem vonatkoznak a kifizetési korlátozások, a kárrendezés összegének
megállapítása során nem kell az uniós előírásokat figyelembe venni.
3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló nyilatkozat
A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező a 3. pontban az a) vagy b) pontot jelölte meg.
A 3.1. pontban ismételten ki kell tölteni a kérelmező nevét és adószámát, ezen felül nyilatkozni kell a nem
magánszemélynek arról, hogy a tárgyévet megelőző két évben sor került-e a szervezet szétválására vagy más
szervezettel való egyesülésére.
Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell
számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést
megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű
támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
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támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű
támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
A 3.3. pontban foglalt táblázatot az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és
ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
A csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos adatokat a támogatási döntések tartalmazzák. A csekély összegű
támogatások vonatkozásában fel kell tüntetni a támogatás jogalapját. A támogatás jogalapja három uniós rendelet
lehet, ezek a következők:
–
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,
–
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet, valamint
–
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendelet.
A támogatás összegének meghatározásakor az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján az uniós
támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási
döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy
pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
A bruttó támogatástartalom kiszámításának érdekében a több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást
az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta
alkalmazásával.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható
költségek vonatkozásában nyújtott támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott
összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott
maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Itt kizárólag a kérelmező tekintetében kell nyilatkozni,
az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett
vállalkozások tekintetében nem.

A Kormány 164/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a a következő (3)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Készenléti Rendőrség az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési szerv.
(4) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési
szerv.
(5) A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi
költségvetési szerv.
(6) A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő,
központi költségvetési szerv.
(7) A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi
költségvetési szerv.”

16563

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 95. szám

2. §		
A Korm. rendelet 15. §-át megelőzően a következő alcím-címmel egészül ki:

„Záró rendelkezések”
3. §		
A Korm. rendelet a 15. §-t követően a következő 15/A. §-sal és 15/B. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság – a közfeladatok hatékonyabb ellátása és a költségcsökkentés
érdekében – a Készenléti Rendőrségbe 2015. július 1-jével beolvad. A beolvadást követően a Készenléti Rendőrség
mint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság általános és egyetemes jogutódja látja el a beolvadó költségvetési
szerv közfeladatait.
(2) A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 2015. június 30-áig vállalhat kötelezettséget.
15/B. § (1) Az ORFK-ból az ORFK szervezeti és működési szabályzata alapján
a) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és
b) a Bűnügyi Ellátó Igazgatóság
elnevezésű szervezeti eleme – a közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében – kiválik. A kiválással érintett
szervezeti elemből a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint a Kormány Nemzetközi Bűnügyi
Együttműködési Központ elnevezéssel költségvetési szervet alapít.
(2) Az ORFK szervezeti elemeiként működő Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és ORFK Bűnügyi
Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság által ellátott feladatok tekintetében a Nemzetközi Bűnügyi
Együttműködési Központ az ORFK jogutódja.
(3) Az ORFK-ból az ORFK szervezeti és működési szabályzata alapján
a) a Rendészeti Szervek Kiképző Központ,
b) a Rendőrségi Oktatási Központ,
c) a Kutyavezető-képző és Állatfelügyeletei Központ és
d) a Humánigazgatási Szolgálat Oktatási és Képzési Főosztály
elnevezésű szervezeti eleme – a közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében – kiválik és a kiválással érintett
szervezeti elemből a Kormány Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ elnevezéssel költségvetési szervet alapít.
(4) Az ORFK szervezeti elemeiként működő Rendészeti Szervek Kiképző Központja, a Rendőrségi Oktatási Központ,
a Kutyavezető-képző és Állatfelügyeletei Központ és a Humánigazgatási Szolgálat Oktatási és Képzési Főosztály által
ellátott feladatok tekintetében a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ az ORFK jogutódja.
(5) Az (1) és (3) bekezdés szerinti átalakítására és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére 2015. július 1-jével kerül
sor.
(6) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti átalakítással érintett szervezeti elemek, illetve rendőri szerv vonatkozásában
az átalakítás időpontja utáni időszakra áthúzódó kötelezettséget az ORFK a rendészetért felelős miniszter
egyetértésével vállalhat. Az ORFK az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a kiválással
érintett szervezeti elemre jutó arányos része terhére – az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások
kivételével – beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt
nem létesíthet vagy szüntethet meg.”
4. §

(1) Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
5/A. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés”,
b)
9/A. §-ában az „az ORFK – közvetlenül az ORFK gazdasági főigazgatója útján ellátott – irányítása alatt önálló
feladat- és hatáskörrel,” és az „önálló szervként”,
c)
a 10/B. §-ában az „az ORFK – közvetlenül az ORFK bűnügyi főigazgatója útján ellátott – irányítása alatt, önálló
szervként,”,
d)
a 10/D. §-ában az „az ORFK – közvetlenül az ORFK humánigazgatási szolgálatvezetője útján ellátott –
irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel,” és az „önálló szervként”
szövegrésze.
(2) Hatályát veszti a Korm. rendelet „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcímének címe.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.
(2) Az 1. § 2015. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 4. § 2015. július 2-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kjtvhr.) a következő 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § (1) Az ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat – a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban
töltött időtartam alapján – 2015. július, augusztus, szeptember, október és november hónapra tekintettel kiegészítő
pótlék illeti meg. A kiegészítő pótlék mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A kiegészítő pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló,
a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és
a kompenzáció összegének számítása tekintetében.”
2. §		
A Kjtvhr. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettel megállapított 15/B. § szerinti kiegészítő pótlékot első alkalommal 2015. július
hónapra tekintettel, 2015. augusztus hónapban kell kifizetni.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2015. július 1-jét követően, de 2015. augusztus 1-jét megelőzően létesül,
vagy 2015. június 30-át követően, de 2015. augusztus 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti
kifizetés időarányosan történik.”
3. §		
A Kjtvhr. az 1. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.
4. §		
Hatályát veszti a Kjtvhr. 18. § (1) és (2) bekezdése.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A kiegészítő pótlék összege (Ft)
Fizetési osztály
Közalkalmazotti
jogviszonyban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

töltött idő (év)

1

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

15 046

2

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

15 046

3

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

15 046

4

4 340

31 520

25 845

36 171

23 256

5 376

5

7 471

37 319

31 644

45 248

32 333

14 453

6

7 471

37 319

31 644

45 248

32 333

14 453

16565

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 95. szám

7

7 071

32 344

26 482

38 373

23 768

2 465

8

7 071

32 344

26 482

38 373

23 768

2 465
11 543

9

2 302

10 202

38 558

32 695

47 450

32 845

10

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

11

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

12

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

13

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

14

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

15

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

16

4 233

12 133

29 846

23 421

34 607

10 192

17

7 364

15 264

36 059

29 634

43 685

19 270

18

7 364

15 264

36 059

29 634

43 685

19 270

19

6 964

14 864

31 084

24 472

33 572

8 220

20

6 964

14 864

31 084

24 472

33 572

8 220

21

2 250

2 050

10 095

17 995

37 298

30 685

44 465

19 112

22

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

23

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

24

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

25

2 087

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

26

2 087

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

27

2 087

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

28

1 687

3 491

3 291

12 339

20 239

24 621

13 791

27 743

3 838

29

3 788

7 459

7 259

16 722

24 622

31 663

20 833

41 359

17 454

30

3 788

7 459

7 259

16 722

24 622

31 663

20 833

41 359

17 454

31

3 388

7 059

6 859

16 322

24 222

23 943

12 495

32 542

8 534

32

3 388

7 059

6 859

16 322

24 222

23 943

12 495

32 542

8 534

33

5 750

11 026

10 826

21 018

28 918

30 985

19 537

46 158

22 150

34

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

35

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

36

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

37

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

38

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

39

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

40

6 913

14 098

13 898

24 515

26 032

17 766

4 466

33 321

6 166

41

9 275

18 371

18 171

29 211

30 729

27 707

14 407

45 121

17 966

42

9 275

18 371

18 171

29 211

30 729

27 707

14 407

45 121

17 966

43

9 275

18 371

18 171

29 211

30 729

27 707

14 407

45 121

17 966

44

9 275

18 371

18 171

29 211

30 729

27 707

14 407

45 121

17 966

45

11 638

22 643

22 443

33 908

35 425

37 649

24 349

56 922

29 767

46

11 638

22 643

22 443

33 908

35 425

37 649

24 349

56 922

29 767

47

11 638

22 643

22 443

33 908

35 425

37 649

24 349

56 922

29 767

48

11 638

22 643

22 443

33 908

35 425

37 649

24 349

56 922

29 767

49

14 000

26 916

26 716

38 604

40 122

47 590

34 290

68 722

41 567

12 111

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
”
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A Kormány 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete
a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról
A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok
1. §

(1) A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/B. §-a szerinti, 2015. július–november hónapra számfejtésre kerülő
kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan egy összegben
a)
a helyi önkormányzat,
b)
a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi
jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi
nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző,
a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 9. melléklet IV. pontja alapján állami támogatásban
részesül (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó), és
c)
a központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv
részére [az a)–c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: fenntartó].
(2) A fenntartó a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlékra
jogosult.
(3) A fenntartó a támogatásra abban az esetben jogosult, ha a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlék teljes összege
tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.
(4) Nem nyújtható támogatás a kiegészítő pótléknak a Kjtvhr. 6. számú mellékletében meghatározott összegén felül
nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
(5) A támogatás kizárólag a 2015. évi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett kiegészítő pótlékra, továbbá az arra
tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére más
jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

2. A helyi önkormányzatok támogatása
2. §

(1) A központi költségvetés előleget biztosít a helyi önkormányzat részére a 2015. augusztus–december hónapokban
fizetendő kiegészítő pótlékhoz és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. Az előleg egy hónapra jutó
mértéke a 2015. július hónapra ténylegesen számfejtett kiegészítő pótlék összegének 127%-a.
(2) A kincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
igazgatóság) 2015. július 29-éig – önkormányzatonkénti bontásban, az 1. melléklet szerinti adattartalommal –
a kincstár központi szervén keresztül adatot szolgáltat a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) részére az (1) bekezdés szerinti előleg mértékéről.
(3) A miniszter helyi önkormányzatonkénti bontásban adatot szolgáltat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
részére az (1) bekezdés szerinti előleg 5 hónapra jutó mértékéről.
(4) A kincstár az előleg összegét – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2015. augusztus 3-ai
utalványozása alapján – egy összegben folyósítja.

3. §

(1) A támogatás felhasználásának határideje 2015. december 31. A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról
e fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.
(2) Az igazgatóság az elszámolást a központosított illetményszámfejtési rendszer adatainak figyelembevételével
felülvizsgálja.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő határnapig fel nem használt, vagy nem a célnak megfelelően felhasznált
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A helyi önkormányzat a ténylegesen számfejtett és
kifizetett kiegészítő pótlékról és szociális hozzájárulási adóról számol el. Ha a ténylegesen számfejtett és kifizetett
kiegészítő pótlék meghaladja az előleg összegét, a helyi önkormányzat a különbözet erejéig többlettámogatásra
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jogosult. Visszafizetési kötelezettség esetén nem kell ügyleti kamatot fizetni, ha az elszámolásra nyitva álló határidő
végéig a visszafizetési kötelezettséget teljesítik.

3. A nem állami szociális fenntartók támogatása
4. §

(1) A kincstárnak a nem állami szociális fenntartó székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában
a továbbiakban: igazgatóság)
a)
a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti ágazati pótlékhoz (a továbbiakban: ágazati pótlék) nyújtott támogatás összegét
megállapító határozatában foglalt mutatószámok és
b)
a 2. melléklet szerinti összeg
alapulvételével, 2015. augusztus 10-éig hivatalból határozatot hoz a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó
2015. évi támogatásról.
(2) Ha a nem állami szociális fenntartónak az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásra való jogosultsága
év közben keletkezik, az igazgatóság a kiegészítő pótlék, valamint az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó
támogatásról egy határozatban dönt.
(3) Ha az ágazati pótlékhoz kapcsolódóan a nem állami szociális fenntartó pótigényt vagy lemondást nyújt be,
az igazgatóság a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás összegét is hivatalból módosítja.

5. §

(1) Az igazgatóság a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján összesített támogatási igényét 2015. július 31-éig küldi
meg a miniszter részére.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben igényelt támogatást 2015. augusztus 5-éig utalja át az igazgatóságnak.
(3) Az igazgatóság a 4. § (1) bekezdése szerinti támogatást 2015. augusztus 10-éig, a 4. § (1) bekezdése szerinti
határozatban megjelölt és a nem állami szociális fenntartó nevére szóló – magyarországi vagy az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett –
fizetési számlára folyósítja.
(4) A támogatás folyósítására – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az egyházi és nem állami fenntartású
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 14–16. §-át kell alkalmazni.

6. §

(1) A nem állami szociális fenntartó részére nyújtott támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére az Átr.
17–26. §-ában foglaltakat kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) A nem állami szociális fenntartó a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlékról és szociális hozzájárulási
adóról számol el. Ha a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlék meghaladja az előleg összegét,
a fenntartó a különbözet erejéig többlettámogatásra jogosult. Visszafizetési kötelezettség esetén nem kell ügyleti
kamatot fizetni, ha az elszámolásra nyitva álló határidő végéig a visszafizetési kötelezettséget teljesítik.

4. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez
MEGYEI ÖSSZESÍTŐ
a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatási előleg utalványozásához
Megye kódja / sorszám:
		

neve:
Önkormányzat

Sorszám

KSH kódja

/

PIR szám

Az előleg 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértéke
Neve

Megye
összesen:
…………………………., …… év ………….hó ……. nap
						
P. H.
		
		

…………………
igazgató

A 2015. augusztus és december között fizetendő kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás havi összege (Ft/fő)
FOKOZAT

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

–

–

–

–

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

0

2

–

–

–

–

6 427

35 386

29 711

42 222

29 307

0

3

–

–

–

767

8 114

34 415

28 553

41 399

26 794

0

4

–

–

–

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

0

5

–

–

–

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

0

6

–

343

209

6 320

14 220

33 988

27 563

40 659

16 244

0

7

262

826

683

8 007

15 907

33 155

26 543

37 203

11 851

0

8

387

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

0

9

2 087

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

0

10

3 088

6 136

5 936

15 261

23 161

29 316

18 486

36 821

12 916

0

11

4 175

8 381

8 181

17 888

25 788

26 290

14 843

37 080

13 073

0

12

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

0

13

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

0

14

9 118

18 086

17 886

28 898

30 416

27 045

13 745

44 335

17 180

0
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2. melléklet a 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez
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A Kormány 167/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete
az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Igazságügyi Hivatal)
„b) módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti az áldozatsegítési, jogi
segítségnyújtási és pártfogó felügyelői feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes
jogalkalmazását, valamint képzéseket és továbbképzéseket szervez az önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi
szakértők, közvetítők, felszámolók részére,”
2. §		
Az R. 2. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A Kormány az igazságügyi szolgálatok jogakadémiája működtetéséért felelős szervként az Igazságügyi
Hivatalt jelöli ki.
(2) Az Igazságügyi Hivatal
a) ellátja a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek részére jogi tárgyú és az igazságszolgáltatási
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzések, továbbképzések szervezésével
kapcsolatos feladatokat;
b) javaslatot tesz a képzések tartalmára a szakmai feladatellátása során szerzett tapasztalatok alapján, a feltárt
hiányosságok megszüntetése érdekében.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló
256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és
23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.)
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Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet” szöveg lép.

2. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Egylakásos „C” (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai
minősítési osztályú lakóépület az (1) bekezdés b) pontja szerinti vásárlása, vagy (1) bekezdés c) pontja szerinti
bővítése esetén a családok otthonteremtési kedvezményének igényléséhez, a hitelintézet részére az igénylőnek
csatolni kell a lakóépület fekvése szerinti építésfelügyeleti hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági
bizonyítványt arról, hogy 2013. január 1-jét követően a lakóépület életveszélyes állapota miatt kötelezés volt-e és
a kötelezettség teljesítése megtörtént-e.”
(2) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A családok otthonteremtési kedvezménye akkor igényelhető, ha
az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának)
„bb) a tulajdonában lévő lakása bontását az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság elrendelte, vagy az építésügyi
hatóság engedélyezte vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásul vette, vagy”
(3) Nem lép hatályba a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a családok otthonteremtési
kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.)
Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított 2. § (1b) bekezdése.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a)
11/A. § (1) bekezdésében az „1. § (2) és (5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „1. § (2)–(3) és
(5)–(6) bekezdésében” szöveg,
b)
60. § (5) bekezdés a) pontjában a „székhelyét, az Épkiv. 29. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat,”
szövegrész helyébe a „székhelyét,” szöveg,
c)
60. § (5) bekezdés b) pontjában a „helyrajzi számát,” szövegrész helyébe a „helyrajzi számát, mezőgazdasági
birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,” szöveg,
d)
60. § (9) bekezdés b) pontjában a „helyrajzi számát,” szövegrész helyébe a „helyrajzi számát, mezőgazdasági
birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,” szöveg,
e)
6. melléklet II. és III. táblázat címében az „1. § (2) és (5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „1. § (2)–(3) és
(5)–(6) bekezdésében” szöveg
lép.

4. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Építészeti-műszaki tervezési tevékenységek:
sajátos építmények műszaki tervezési terület)
„ca) közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterület, vasúti építmények
közlekedésmérnöki tervezési részszakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás részszakterület,
közúti építmények tervezési részszakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület
légiközlekedési építmények tervezési részszakterület, légiközlekedési építmények közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület, hajózási építmények tervezési részszakterület, hajózási építmények közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület,”
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(2) Az R. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felelős műszaki vezetői szakterület műemléki részszakterületén 5 év szakmai gyakorlati időként a műemléken
teljesített vagy azzal összefüggő és az (1) bekezdés b)–c), f )–i) pontjának megfelelő tartalmú tevékenység idejét
kell igazolni azzal, hogy a gyakorlati időbe beleszámítható a műemlékvédelmi szakmérnöki képzés ideje, valamint
a műemléki hatósági engedélyezéssel kapcsolatos építésügyi hatósági tevékenység ideje részben, amelyek
együttesen legfeljebb 3 évet tehetnek ki.”
(3) Az R. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) „Műemlékek területén gyakorlott” címet az a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező építész tervező,
belsőépítész tervező, építési műszaki ellenőr és energetikai tanúsító kérheti, aki a saját szakterületén műemléki
védelem alatt álló építmény vonatkozásában három év gyakorlatot igazol.”
(4) Az R. 23/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23/A. § Műemlék épület esetén az energetikai tanúsítónak az R1. szerinti energetikai minőségtanúsítvány
javaslattételének kidolgozásához szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki részszakterület
jogosultsággal bíró szakértőt vagy „műemlékek területén gyakorlott” címmel rendelkező szakmagyakorlót kell
bevonnia, ha az energetikai tanúsító nem rendelkezik a „műemlékek területén gyakorlott” címmel.”
(5) Az R. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § Műemlék építmény esetén a 2015. április 1. előtt
a) megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységet irányító MV-É szakterületen bejegyzett felelős műszaki vezető
jogosult műemléken felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére, a kivitelezési szerződés teljesítéséig;
b) megkötött szerződéssel rendelkező SZÉSZ szakterületen bejegyzett építésügyi műszaki szakértő jogosult
műemléken építésügyi műszaki szakértői tevékenység végzésére, a szerződés teljesítéséig.”
(6) Az R. a következő 51. §-sal egészül ki:
„51. § A 2014. január 1-jét megelőzően közlekedési építmények tervezési szakterületen közlekedésmérnöki tervezési
jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlót az 1. melléklet I. pont 2. részében foglalt táblázat szerinti sajátos
műszaki tervezési terület KÉ-VK, KÉ-VV, KÉ-KK, KÉ-LK, vagy a KÉ-HK tervezési részszakterületére hivatalból át kell
sorolni az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül.”
(7) Az R.
a)
47. § (8) bekezdésében a „szakterületen és közlekedési építmények tervezési szakterületen
közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal,” szövegrész helyébe a „szakterületen,” szöveg,
b)
1. melléklet IV. pont 1. részében foglalt táblázat E:4 mezőjében az „5 év műemléken műszaki szakértő
irányítása mellett” szövegrész helyébe az „5 év” szöveg
lép.
(8) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(9) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. §
(2) bekezdésében a „hatályban lévő” szövegrész helyébe „hatályban lévő, vagy a (3) bekezdés szerint elfogadott”
szöveg lép.

6. Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.
(2) Az 1. alcím, a 2. § (1) és (2) bekezdése és az 5. alcím 2015. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. és a 4. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Az R. 1. melléklet I. pont 2. részében foglalt táblázat 6-24. sora helyébe sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1.)

(A)

(B)

(Szakmagyakorlási
terület
megnevezése)

(Szakterület/
részszakterület
megnevezése)

(C)
(Szakterület/
részszakterület
jelölése)

(D)
(Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)

(E)
(Képesítési minimum
követelmény és az
ezzel egyenértékű
szakképzettség)

( F)
(Szakmai
gyak. idő)

„
6.
7.

7/A.

7/B.

8.

Sajátos műszaki
tervezési terület

Közlekedési építmények
tervezési szakterület
Közlekedési építmények
tervezési szakterület vasúti
építmények tervezési
részszakterület

Közlekedési építmények
tervezési szakterület vasúti
építmények
közlekedésmérnöki
tervezési részszakterület
Közlekedési építmények
tervezési szakterület, vasúti
villamos berendezések,
áramellátás, részszakterület

Közlekedési építmények
tervezési szakterület közúti
építmények tervezési
részszakterület

KÉ
KÉ-VA

KÉ-VK

részszakterület szerint

részszakterület szerint

Országos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, iparvágányok, városi
közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-szerkezetek
tervezése. Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi létesítmények
(rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése. Közúti és
gyalogos, kerékpáros átvezetések tervezése. Közlekedési eszközök pályáinak
(fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve a bányászati függőpályát is),
sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és szalagpálya tervezése. Kivéve az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény szerinti erdészeti szállítópálya egyéb elemei tervezése.

okleveles közlekedés építőmérnök,

3 év

közlekedés-építőmérnök

5 év

Vasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Üzemi létesítmények (rendezők,
rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése.
Különleges közlekedési eszközök (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve
a bányászati függőpályát is, sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és
szalagpálya) telepítésének, üzemének tervezése

okleveles
közlekedésmérnök,

3 év

közlekedésmérnök

5 év

okleveles
közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles gépészmérnök,

3 év

KÉ-VV
Vasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító
berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos felsővezeték és
az ehhez kapcsolt berendezés , valamint a távvezérlő és forgalomirányító
rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energiatávvezérlő rendszerek, váltófűtő rendszerek tervezése

KÉ-K

Közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) - beleértve azok csomópontjait,
vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit - tervezése.
Közúti műtárgyak tervezése, 4 m nyílásig. Valamennyi közút forgalom
szabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút
rendszertervének tervezése. Támfal tervezése 2,0 m magasságig. Kivéve az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény szerinti erdészeti magánút tervezése.

közlekedésmérnök,
villamosmérnök,
gépészmérnök
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1. melléklet a 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez

5 év

okleveles közlekedésépítőmérnök,

3 év

közlekedés-építőmérnök

5 év

16573

9.

Közlekedési építmények
tervezési szakterület, közúti
építmények
közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület
Közlekedési építmények
tervezési szakterület
légiközlekedési építmények
tervezési részszakterület

KÉ-KK

KÉ-L

Valamennyi közút forgalomszabályozásának, forgalomirányításának tervezése.
Közúti üzemi létesítmények és működtetésük tervezése

Repülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki tervezése,
létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, légi jármű állóhely,
repülőtéri tároló helyek tervezése.

okleveles
közlekedésmérnök,

3 év

közlekedésmérnök

5 év

okleveles közlekedésépítőmérnök,
okleveles
közlekedésmérnök,

3 év

16574

8/A.

5 év

9/A.

10.

Közlekedési építmények
tervezési szakterület
légiközlekedési építmények
közlekedésmérnöki
tervezési részszakterület
Közlekedési építmények
tervezési szakterület
hajózási építmények
tervezési részszakterület

KÉ-LK

KÉ-HA

Légi közlekedési építmények üzemi folyamatainak, technológiájának, a
technológiai és üzemi létesítményeknek a tervezése.

Hajózási építmények tervezése.

közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök
okleveles
közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök
okleveles közlekedésépítőmérnök,
okleveles
közlekedésmérnök,

3 év

5 év
3 év

5 év

10/A.

11.
12.

KÉ-HK

Hírközlési építmények
tervezési szakterület
Hírközlési építmények
tervezési szakterület
vezetékes hírközlési
építmények tervezési
részszakterület

HI
HI-V

Hajózási építmények üzemének, forgalomirányításának, jelzésrendszerének
tervezése

részszakterület szerint
Vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes
rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű
informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez szükséges
alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése.

3 év

közlekedésmérnök,
villamosmérnök
részszakterület szerint

5 év

okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
villamosmérnök, mérnökinformatikus

3 év

5 év
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Közlekedési építmények
tervezési szakterület
hajózási építmények
közlekedésmérnöki
tervezési részszakterület

közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök
okleveles
közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,

14.

15.

16.

17.

18.

Hírközlési építmények
tervezési szakterület vezeték
nélküli hírközlési
építmények tervezési
részszakterület

HI-VN

Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy
együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek
építményeinek tervezése.

okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,

5 év

részszakterület szerint

villamosmérnök, mérnökinformatikus
részszakterület szerint

Vízgazdálkodási
építmények tervezési
szakterület
Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület
települési víziközmű
tervezési részszakterület
Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület területi
vízgazdálkodás építmények
tervezési részszakterület
Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület
vízkészlet gazdálkodás
építmények tervezési
részszakterület
Bányászati építmények
tervezési szakterület

VZ

okleveles építőmérnök,

3 év

építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
okleveles építőmérnök,

5 év

építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
Vízkészlet gazdálkodás építmények, vízrajz, vízfeltárás kútfúrás, vízbázis-védelem, okleveles építőmérnök,
vízminőségi kárelhárítás építményei tervezése, valamint az ezek alapját képező
hidraulikai, hidrodinamikai, hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés.
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök

5 év

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati
létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési
tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti
létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak tervezése.
Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek
szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és
vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és
PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított
gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése.
részszakterület szerint

okleveles bánya- és
geotechnika mérnök

3 év

okleveles gáz-és olajipari
mérnök

3 év

EN-HŐ

Hőenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek
építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és
szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

okleveles szakirányú
gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles energetikai
mérnök,

3 év

EN-VI

Villamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek
építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató
rendszerek építményeinek tervezése.

gépészmérnök,
villamosmérnök,
energetikai mérnök,

5 év

VZ-TEL

VZ-TER

VZ-VKG

B

19.

Gáz- és olajipari
építmények tervezési
szakterület

GO

20.

Energiaellátási
építmények tervezési
szakterület
Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
hőenergetikai építmények
tervezési részszakterület

EN

21.

22.

Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
villamosenergetikai
építmények tervezési
részszakterület

Települési vízgazdálkodási építmények (ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, fürdő
és uszoda víztechnológia építményei, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás,
települési csapadékvíz elvezetés építmények) tervezése.
Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés,
öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek
építmények) tervezése.

3 év

3 év
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13.

3 év
5 év

részszakterület szerint

16575

24.

Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
megújuló energia
építmények tervezési
részszakterület
Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
atomenergia építmények
tervezési részszakterület

EN-ME

EN-A

Megújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros,
fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vízerőművek energetikai
előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek
tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek
tervezése.
Atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tervezése.

16576

23.

okleveles szerkezetépítőmérnök, okleveles
építészmérnök
(tartószerkezeti kreditteljesítéssel)

7 év

”
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2. melléklet a 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Az R. 2. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.)

(A)

(B)

(Szakterület
megnevezése)

(Jelölése a
névjegyzékben)

(C)
(Feladatok, amelyeket az adott szakterületi
jogosultsággal lehet végezni)

„
2.

„C” kategória

MV-Ép/C

Az építmények megépítésére, átalakítására,
bővítésére, felújítására, helyreállítására,
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására
irányuló építési munkák, valamint
tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák
felelős műszaki vezetése:
a) legfeljebb összesen 1000 m2 szintterület
nagyságig, 7,5 m építménymagasságig és 6,6
m falköz (oszlopköz) távolságig,
b) teherhordó és szakipari szerkezeteinek
megváltoztatására nem irányuló (pl.
karbantartás, felújítás) építési-szerelési
munkák esetében korlátozás nélkül.
”

16578
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A Kormány 169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés
b) pontjában, 175. § (3) bekezdés b) és d) pontjában,
az 1. § (13) bekezdése tekintetében a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában,
a 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
175. § (1) bekezdés f ) pontjában és a 175. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 3. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
175. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„4a. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági
egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási
társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek
vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda,
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó,”
(2) Az R1. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés szerinti ügyfél-regisztráció elektronikus úton is megtehető
a) természetes személy ügyfél esetében, ha rendelkezik ügyfélkapuval,
b) gazdálkodó szervezet és egyéb nem természetes személy esetében, ha az önálló képviseletre jogosult képviselője
rendelkezik ügyfélkapuval,
és ügyfélkapu segítségével azonosítja magát.”
(3) Az R1. 103. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően az első rendelkezés az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásának felületén
elektronikus úton is megtehető
a) természetes személy ügyfél esetében, ha rendelkezik ügyfélkapuval,
b) gazdálkodó szervezet és egyéb nem természetes személy esetében, ha az önálló képviseletre jogosult képviselője
rendelkezik ügyfélkapuval,
és ügyfélkapu segítségével azonosítja magát.”
(4) Az R1. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„107. § Papír alapú ügyintézés esetén az elektronikus űrlapon adott meghatalmazásról a SZEÜSZ szolgáltató
az ügyfél vagy meghatalmazottja kérelmére az eljáró hatóság számára a meghatalmazás érvényességének
az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt, a rendelkezési nyilvántartásban
történő lekérdezése céljából képi formátumú elektronikus, valamint papír alapú hiteles vagy nem hiteles másolat
készítését biztosítja. A papír alapú másolaton a meghatalmazás nyilvántartási azonosítóját is fel kell tüntetni.”
(5) Az R1. 123. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott azonosítás és ellenőrzés sikeressége esetén a regisztrációt végző szerv
átveszi az igénylő természetes személyazonosító adatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, az elektronikus
ügyintézést igénybe vevő külföldiek nyilvántartásából, illetve a központi idegenrendészeti nyilvántartásból, és
rögzíti az igénylő állampolgárságát, választott felhasználói nevét és elektronikus levelezési címét a regisztrációs
adatbázisban. A (4) bekezdésben meghatározott esetben a regisztrációt végző személy – sikeres azonosítást
követően – a természetes személyazonosító adatokat, az állampolgárságot, a felhasználói nevet és az elektronikus
levelezési címet rögzíti a regisztrációs adatbázisban. Ha a regisztráció során törvényes képviselő jár el, a regisztrációt
végző rögzíti a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványa vagy a törvényes képviseleti jogosultságát igazoló határozat számát.”
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(6) Az R1. 126. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú önállóan is jogosult ügyfélkapu nyitására.”
(7) Az R1. a következő 129/A. §-sal egészül ki:
„129/A. § Az ügyfélkapuhoz tartozó elektronikus levelezési cím érvényességét a felhasználónak kell biztosítania.
A felhasználó felel azért, hogy az elektronikus levelezési cím létező és pontos legyen.”
(8) Az R1. 133. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„133. § (1) Az ügyfélkapu megszűnik
a) a felhasználó a regisztrációs szervnél személyesen vagy írásban előterjesztett kérelmére;
b) a szolgáltató által biztosított elérési felületen a felhasználó által kezdeményezett megszüntetési eljárás alapján;
c) az ügyfélkapu-regisztrációs adatbázis adatkezelőjéhez a felhasználó által postai úton benyújtott megszüntetési
kérelemre, valamint
d) a felhasználó halála esetén a 135. § (1) és (2) bekezdése szerint.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint kezdeményezett ügyfélkapu megszüntetést a regisztrációs szerv, illetve
az ügyfél-regisztrációs adatbázis adatkezelője haladéktalanul végrehajtja.
(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti kérelem esetén annak beérkezését követően az ügyfél-regisztrációs adatbázis
adatkezelője tájékoztatást kér a szolgáltatótól arra vonatkozóan, hogy az érintett személy ügyfélkapus elektronikus
tárhelyén található-e adat, és
a) amennyiben az elektronikus tárhely üres, az ügyfél-regisztrációs adatbázis adatkezelője a válasz beérkezésétől
számított 5 napon belül megszünteti az ügyfélkaput, és erről a felhasználót írásban tájékoztatja;
b) amennyiben a tárhely nem üres, az ügyfél-regisztrációs adatbázis adatkezelője haladéktalanul figyelmeztető
üzenetet küld postai úton a felhasználó címére, melyben 21 napos határidővel kéri a tárhely kiürítését. E határidő
leteltével megszünteti az ügyfélkaput.
(4) A megszüntetésre kerülő ügyfélkapu tárhelyén tárolt adatokat a szolgáltató helyreállíthatatlan módon törli.”
(9) Az R1. 134. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„134. § Ha a regisztrációs adatbázis adatkezelője arról szerez tudomást, hogy a felhasználó elhalálozott,
kezdeményezi a szolgáltatónál az elhunyt személy ügyfélkapujának tárhely vizsgálatát.”
(10) Az R1. 135. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„135. § (1) Amennyiben a szolgáltató a tárhely vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy az elhalálozott
ügyfélkapu felhasználó elektronikus tárhelyén nem található dokumentum, erről haladéktalanul értesíti
a regisztrációs adatbázis adatkezelőjét, aki haladéktalanul gondoskodik az ügyfélkapu megszüntetéséről.
(2) Amennyiben a szolgáltató a tárhely vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy az elhunyt tárhelyén
található dokumentum, a dokumentumok haladéktalan letárolását követően értesíti a regisztrációs adatbázis
adatkezelőjét, aki az értesítés beérkezését követően haladéktalanul gondoskodik az ügyfélkapu megszüntetéséről.
(3) Az ügyfélkapu megszüntetésével egyidejűleg a regisztrációs adatbázis adatkezelője a dokumentumok átvételének
módjáról és helyéről tájékoztatja a hagyatéki leltár felvételére hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot.
(4) Amennyiben az elhalálozás időpontjától számított 5 éven belül jelentkezik az örökös, a szolgáltató
a személyazonosságának, valamint az öröklés tényének vagy öröklésre való jogosultságának ellenőrzését követően
az örökössel egyeztetett módon, a költséghatékonyság figyelembevételével biztosítja az elhunyt ügyfélkapujának
tárhelyén található dokumentumok átadását.
(5) Amennyiben az elhalálozás időpontjától számított 5 éven belül nem jelentkezik az örökös, a szolgáltató
gondoskodik a korábban a tárhelyről letárolt dokumentumok helyreállíthatatlan módon való törléséről.”
(11) Az R1. 176. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépésekor már meglévő ügyfélkapuval rendelkező személyek esetében
vélelmezni kell, hogy az ügyfél a rendelkezési nyilvántartás tekintetében hozzájárul az elektronikus
kapcsolattartáshoz. Az ügyfél-regisztrációs adatbázist kezelő szerv a Módr1. hatálybalépését követő 30 napon belül
elektronikus úton értesíti az ügyfelet a vélelemről és arról, hogy ha az ügyfél más kapcsolattartási formára kíván
áttérni, azt hogyan teheti meg.”
(12) Az R1.
a)
103. § (5) bekezdésében a „vagy más SZEÜSZ” szövegrész helyébe a „vagy – a központi azonosítási ügynök
kivételével – más SZEÜSZ” szöveg,
b)
128. §-ában az „A szolgáltató” szövegrész helyébe az „Az ügyfélkapu-regisztrációs adatbázis adatkezelője” szöveg
lép.
(13) Hatályát veszti az R1. 30., 32. és 175. §-a.
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2. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ügyfél ügyintézési rendelkezést tehet az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervnél és
a) a kormányablakban,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatala illetékességi területén működő
okmányirodában,
c) a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltatóhelyeken,
d) – az első ügyintézési rendelkezés kivételével – az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében biztosított
telefonos ügyfélszolgálaton.”
(2) Az R2. 3. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az ügyfél ügyintézési rendelkezést tehet az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervnél és)
„e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.”
(3) Az R2. a következő 5/a. alcímmel egészül ki:

„5/a. Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi
nyilvántartásának adatkezelője
7/B. § (1) Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása
adatkezelőjeként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál,
a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi)
hivatalainál, a kormányablakoknál, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél lehet regisztrálni.”
(4) Az R2. 7/B. § (2) bekezdésében a „kormányablakoknál” szövegrész helyébe a „kormányablakoknál, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál” szöveg lép.
(5) Hatályát veszti az R2. 3. § (3) bekezdése.

3. Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 35. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ügyintézési rendelkezésben tett, a rendelkezési nyilvántartásban elérhető meghatalmazásra az ügyfél és
meghatalmazottja papír alapú ügyintézés esetén is hivatkozhat, a meghatalmazás nyilvántartási azonosítójának
közlésével vagy a meghatalmazás képi formátumú elektronikus, valamint papír alapú hiteles vagy nem hiteles
másolatának bemutatásával. Az eljáró hatóság a rendelkezési nyilvántartásra irányadó szabályok szerint
a rendelkezési nyilvántartásban ellenőrzi a meghatalmazás érvényességét.”

4. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § (2) és (4) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 170/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 14. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A támogatott szervezet – a 15. §-ban foglaltak kivételével, a (4a) bekezdésben foglaltakra is tekintettel –
a sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a jóváhagyást végző szervezetnél
az adott támogatási időszak vonatkozásában a tárgyévet követő év május 1. napjától kérelmezheti a sportfejlesztési
program összesen legfeljebb 2 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.”
2. §		
Az R. 16. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 170/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított
14. § (4b) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013–2014-es támogatási időszaktól
jóváhagyott sportfejlesztési programok esetében is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 17 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 171/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások
megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 9. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és
33. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,
az 5. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában,
a 7. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában,
a 8. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
29. pontjában,
a 9. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h), i), l) és r) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) és b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Nem szükséges a (2) bekezdés szerinti személy hozzájárulása a Vgtv. 20. § (3a) bekezdése alá eső
vízilétesítmény vízjogi engedélyezési eljárása során. Ebben az esetben a vízjogi létesítési engedély idegen ingatlan
birtokbavételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönti el és nem
mentesít egyéb engedély megszerzésének kötelezettsége alól.”
2. §

(1) A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó, a Vgtv. szerint közcélúnak minősülő vízilétesítmény
vízvezetési szolgalmi jog alapításával létesíthető, a szolgalom alapításáról – kivéve, ha törvény másként nem
rendelkezik – a vízügyi hatóság a létesítmény létesítésének vagy üzemeltetésének engedélyezése, illetve
az engedély módosítása során határoz.”
(2) A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a vízvezetési szolgalom alapítására a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban nem került sor és
a vízilétesítmény már megépült, az üzemeltető kérésére a hatóság a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban is
alapíthat szolgalmat.”

3. §		
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 8. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A vízügyi hatóság a 6. § (1) és (2a) bekezdése szerinti jogerős vízjogi engedéllyel vagy az engedély
módosításával, közcélú szolgalomalapítást tartalmazó jogerős határozattal, valamint a szolgalmi jogi
megállapodással megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése
iránt.”
4. §		
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Állami vagy önkormányzati közcélú beruházás esetén az építtető erre irányuló megkeresésének kézbesítését
követő 15 napon belül a vagyonkezelő hozzájárulását − ellenkező nyilatkozata hiányában − megadottnak kell
tekinteni.”

2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 203/1998.
(XII. 19.) Korm. rendelet] 23. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A vasúti pálya, folyóvíz és csatorna tulajdonosa vagy vagyonkezelője, az építtető megkeresését követő 30 napon
belül köteles a Bt. 38/A. § (5b) bekezdése szerinti megállapodás megkötésére.
(8) A Bt. 38/A. § (5a) és (5b) bekezdésben meghatározott megállapodást legkésőbb az elosztóvezeték használatba
vételi engedélyének kiadásáig kell megkötni.”
6. §

(1) A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 23/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Bt. 38/A–38/F. §-ában meghatározott jogok gyakorlása során az ingatlan értékcsökkenése, az abban
keletkező kár vagy a kisajátított ingatlanért fizetendő kártalanítás összegében a Bt. 38/A. § (1) bekezdése szerinti
engedélyes (a továbbiakban: engedélyes) és az idegen ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) állapodik meg. Az engedélyes ajánlatát a Bt. 38/A. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában
meghatározott jogot alapító határozat végrehajthatóvá válásától számított 15 napon belül köteles igazolható
módon megküldeni. Megállapodás hiányában az engedélyes az engedélyben foglalt munkálatokat csak akkor
kezdheti meg, ha a költségére készített szakvéleményben foglalt kár kártalanítási összegét az ingatlantulajdonos
részére átadta, vagy az ingatlantulajdonos javára a bíróságon kezelt letétekről szóló jogszabály rendelkezéseinek
megfelelően bírósági letétbe helyezte, és arról az ingatlan tulajdonosát hitelt érdemlően igazolható módon
értesítette. Amennyiben a tájékoztatásra az ingatlantulajdonos érdekkörében felmerült ok miatt nem kerül sor,
az engedélyes köteles erről a munkálat megkezdését engedélyező hatóságot, a tájékoztatást kizáró ok igazolásával
egyidejűleg tájékoztatni.”
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(2) A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 23/B. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha a bírósági letétbe helyezést a kártalanítási összeg mértéke nem teszi lehetővé, úgy az engedélyes
a munkálat megkezdését engedélyező hatóságnak igazolja az összeg rendelkezésre állását.”
(3) A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 23/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a Bt. 38/A. § (1) bekezdése szerinti jogok alapján végzett munkával, vagy a Bt. 38. § (4) bekezdése szerinti
helyreállítási kötelezettség nem, vagy nem megfelelő végzésével összefüggő kárt és kártalanítási összeget
az engedélyes az ingatlan tulajdonosának nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott és az ingatlantulajdonos által át
nem vett, vagy a bírósági letétbe helyezett, illetve az (1b) bekezdés alapján a nyilatkozatban megjelölt összeg a kárt
nem fedezi, a károsult a további igényét bírósági eljárás során érvényesítheti.”

3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A környezetvédelmi hatóság a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúraberuházások esetén a benyújtott dokumentációval kapcsolatos hiánypótlás teljesítése érdekében a hiánypótlási
határidőn belül tartott tárgyaláson lehetőséget biztosít a hiánypótlásban szereplő hiányosságok azonnali pótlására.”
8. §		
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A környezetvédelmi hatóság a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúraberuházások esetén a benyújtott dokumentációval kapcsolatos hiánypótlás teljesítése érdekében a hiánypótlási
határidőn belül tartott tárgyaláson lehetőséget biztosít a hiánypótlásban szereplő hiányosságok azonnali pótlására.”
9. §		
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje)
„a) legalább öt év – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás
esetében legalább tíz év –, amennyiben a tevékenység gyakorlásának vagy a létesítmény működésének idejét más
jogszabály ennél rövidebb időben nem határozza meg, de az engedély határozatlan időre is megadható, illetőleg
külön jogszabály alapján megadandó,”
10. §		
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet „A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS” cím „Általános szabályok” alcíme
a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Ha a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás építtetője
bejelenti, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárás tartama alatt megindította az építési engedélyezési eljárást,
a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt az építési engedélyezési ügyben és a vízjogi létesítési
engedélyezési ügyben eljáró hatóság számára is megküldi.”

4. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 3.1. címében található
táblázat 9. pontjában és 5. melléklet I. cím 7. pontjában a „Minden esetben” szövegrész helyébe a „Minden esetben,
kivéve a nemzetgazdaságilag szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 6/H. § (14) bekezdés szerint megindított eljárás” szöveg lép.

5. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása
12. §		
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a §
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A VET 121. §-ában meghatározott jogok gyakorlása során az ingatlan használatának akadályozásával vagy
korlátozásával okozott kárral összefüggésben fizetendő kártalanítás összegében a hálózati engedélyes és
az ingatlan tulajdonosa állapodik meg. Megállapodás hiányában a hálózati engedélyes a jogerős engedélyben
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foglalt jogainak gyakorlását csak akkor kezdheti meg, ha a saját költségére készítendő szakvéleményben foglalt
kártalanítás összegét az ingatlan tulajdonosnak átadta, vagy – ha ez az ingatlantulajdonos érdekkörében felmerült
ok miatt nem lehetséges – annak javára a bíróságon kezelt letétekről szóló külön jogszabály rendelkezéseinek
megfelelően bírósági letétbe helyezte, és arról az ingatlan tulajdonosát hitelt érdemlően igazolható módon
értesítette. Ha a tájékoztatásra az ingatlantulajdonos érdekkörében felmerült ok miatt nem kerül sor, az engedélyes
köteles erről az engedélyező hatóságot a tájékoztatást kizáró ok igazolásával egyidejűleg tájékoztatni.
(1a) Ha a bírósági letétbe helyezést a kártalanítási összeg mértéke nem teszi lehetővé, úgy az engedélyes
a hatóságnak igazolja az összeg rendelkezésre állását.”
13. §		
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a hálózati engedélyes a jogerős határozatban foglalt jogai gyakorlása során tevékenységével összefüggő kárt
az ingatlan tulajdonosának nem fizeti meg, az általa felajánlott és az ingatlan tulajdonosa által át nem vett összeg,
valamint a fizetési biztosíték a kártalanítást nem fedezi, vagy az ingatlan tulajdonosa a kártalanítás összegével nem
ért egyet, az ingatlan tulajdonosa a további igényét bírósági eljárás során érvényesítheti.”

6. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.)
Korm. rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az építési engedélyezési eljárást a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési
infrastruktúra-beruházás esetében a környezetvédelmi engedély kiadása előtt indították meg, az (1) bekezdés
c) pontját nem kell alkalmazni.”

7. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
Hatályát veszti a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontjában a „jelzőhíd,” szövegrész.

8. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről,
továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá
egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §-a a következő
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Azokra az ingatlanokra, amelyek a kisajátítást kérő tulajdonában vannak és a kisajátítási tervben
szerepelnek, az (1) bekezdés szerinti telekalakítási eljárás helyett a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról,
záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló
kormányrendeletben meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni és e kormányrendelet szerint záradékolt változási
vázrajz alapján kerül sor a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére.”

9. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. régészeti feladatellátás területi szakasza: a terület földrajzi adottságai, régészeti jellemzői, továbbá a beruházóval
szerződő, feltárásra jogosult múzeum gyűjtőterülete, vagy ezek együttes figyelembe vétele alapján a feltárási
projekttervben meghatározott terület.”
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18. §

(1) A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Megfelelő feltárási gyakorlatnak minősül a szakirányú mesterfokozat vagy szakképzettség megszerzését
követően a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló
kormányrendeletben meghatározott számítási módszer alapján az adott korszakot érintő feltárás vezetőjeként vagy
a feltárási dokumentációban megnevezett munkatársként szerzett legalább 12 pont értékű szakmai gyakorlat.”
(2) A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A feltárásvezető köteles)
„a) a régészeti feltárás, különösen a próba- és a teljes felületű feltárás esetén a régészeti feltárás vezetésével
kapcsolatos feladatokat személyesen a helyszínen irányítani,”

19. §

(1) A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A régészeti feltárásról jelentést kell készíteni, mely tartalmazza
a) a 3. mellékletben meghatározott tartalmú lelőhely-bejelentő adatlapot,
b) a szöveges ismertetést és
c) a feltárás helyszínrajzát.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatlapot minden lelőhelyről külön kell kitölteni.”
(2) A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jelentés egy-egy példányát a feltárás befejezését követő harminc napon belül meg kell küldeni
papír alapon és elektronikus adathordozón)
„ab) a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Hivatal)
Nyilvántartási Irodájának (a továbbiakban: Nyilvántartási Iroda) és”

20. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A feltárási dokumentáció tartalmazza
a) a feltárási naplót,
b) régészeti bontómunka esetén a bontási egységekre vonatkozó adatlapokat,
c) a munkálatok során készült valamennyi feljegyzést,
d) az azonosított vagy feltárt régészeti jelenségeket és azok környezetét megörökítő fotódokumentációt,
méretarányos alap- és metszetrajzot, Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rendszerben készült
helyszínrajzot és térképet, valamint mindezek listáit,
e) bármilyen technikával rögzített adatot,
f ) az elsődleges leletfeldolgozás külön jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentációját.
(2) A feltárási napló a régészeti feltárás alapdokumentuma, melynek első részében az időpontot, a feltárásban
közreműködők létszámát, a feltárás menetét befolyásoló körülményeket, a régészeti feltárásra alkalmas és
alkalmatlan napokat, a második részében a szakmai megfigyeléseket, feljegyzéseket kell a feltárás megkezdésétől
a befejezéséig folyamatosan vezetni a feltárás módszerétől függően.”
21. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A jelentés és a feltárási dokumentáció beérkezéséről a Nyilvántartási Iroda igazolást bocsát ki. Ha a jelentés
vagy a feltárási dokumentáció hiányos, a feltáró intézményt határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.”
22. §

(1) A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Régészeti feladatellátásnak minősülnek az alábbi régészeti szaktevékenységek:
a) feltárásvezetés, beleértve a feltárás dokumentálását,
b) régésztechnikusi feladatellátás,
c) elsődleges leletfeldolgozás,
d) geodéziai és térinformatikai feladatok.
(2) Járulékos régészeti feladatellátásnak minősül a régészeti bontómunka.”
(2) A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kivitelezés földmunkáit régészeti megfigyelés mellett, a feltárás vezetőjének irányításával kell végezni.
(5) A régészeti bontómunka részét képező tevékenységek nem minősülnek kézi földmunkának.
(6) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás (a továbbiakban:
közlekedési infrastruktúra-beruházás) esetén nem akkreditált intézmény vagy szervezet az (1) bekezdés d) pontja
szerinti régészeti szaktevékenység elvégzésébe vonható be.”
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23. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 13. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megelőző feltárás előkészítése során a beruházó köteles a feltárásra jogosult intézmény rendelkezésére bocsátani)
„g) – a Kötv. 7. § 20. pont c) alpontja kivételével – nyilatkozatot arról, hogy a beruházás nagyberuházásnak
minősül-e,”
24. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a §
a következő g) ponttal egészül ki:
(Megelőző feltárás esetén a régészeti feltárás költségeire vonatkozó költségbecslést a feltárásra jogosult intézmény
az alábbi tartalmi elemekkel készíti el:)
„e) az egységnyi költség mértékét befolyásoló tényezők, így különösen: régészeti rétegek várható száma, réteg
jelentkezésének mélysége, rétegsor mélysége, régészeti emlékek várható száma, kiterjedése, leletsűrűség,
f ) járulékos (infrastrukturális, logisztikai, koordinációs) költségek,
g) az elsődleges leletfeldolgozás költségei, legfeljebb a régészeti feltárás költségeinek harminc százaléka.”
25. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Megelőző feltárás esetén a régészeti feladatellátásra irányuló szerződésnek tartalmaznia kell)
„i) a tételes költségelszámolás módját és határidejét.”
26. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az öt évnél nem régebbi örökségvédelmi hatástanulmány vagy próbafeltárás nélkül készült előzetes régészeti
dokumentáció esetén a hatóság dönt arról, hogy az alkalmas-e az elvégzendő régészeti feladatellátás módjának,
valamint idő- és költségvonzatának meghatározására. A hatóság – ésszerű határidő kitűzésével – előírhatja
a hiányzó munkarészek pótlását vagy új előzetes régészeti dokumentáció elkészítését.”
27. §

(1) A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készíthető különösen az alábbi esetekben:)
„b) két méternél keskenyebb nyomvonalas létesítmények építése, közművek létesítése, kiváltása, áthelyezése,”
(2) A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a következő k) ponttal egészül ki:
(Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készíthető különösen az alábbi esetekben:)
„k) ha a földmunkával érintett régészeti lelőhely területe nem haladja meg az 1000 m2-t.”

28. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett próbafeltáráshoz kapcsolódó földmunka elvégzését
a beruházó költségén a Hivatal biztosítja.”
29. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 22. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és
a § a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A feltárási projekttervnek tartalmaznia kell a régészeti feltáráshoz kapcsolódó földmunka becsült mennyiségét.
(5) A feltárási projektterv készítése során a Hivatal az Ásatási Bizottság szakmai véleményét kérheti különösen
a) több megyét érintő nagyberuházás,
b) elfedés alkalmazására irányuló javaslat és
c) közlekedési infrastruktúra-beruházás régészeti feladatellátás területi szakaszának meghatározása
esetén.
(6) A feltárási projekttervet tartalmazó teljes előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó tevékenység
engedélyezésére irányuló azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben
a hatóság eljár vagy szakhatóságként vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik.
(7) A hatóság vizsgálni köteles, hogy a benyújtott előzetes régészeti dokumentáció a földmunkával járó teljes
tevékenységre vonatkozóan készült-e.”
30. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a 22. §-t követően a következő 22/A. §-sal és 22/B. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) A közlekedési infrastruktúra-beruházások esetén a Kötv. 23/E. § (2) bekezdés szerinti akkreditált
intézmény kapacitástervet készít a közlekedési infrastruktúra-beruházáshoz kapcsolódó várható régészeti
feladatellátásra vonatkozóan az akkreditációs időszakra jogszabály szerint igazolt saját kapacitásokról.
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(2) Az akkreditált intézmény az (1) bekezdés szerinti kapacitástervet minden év február 1., valamint
szeptember 1. napjáig megküldi a Hivatal részére.
(3) Az akkreditált intézmény köteles a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül bejelenteni
a Hivatalnak az (1) bekezdés szerinti kapacitástervben foglalt adatok változását.
22/B. § A Hivatal a közlekedési infrastruktúra-beruházások esetén a jogszabályban meghatározott régészeti
előkészítési és koordinációs feladatai körében
a) tájékoztatja az akkreditáció területi hatálya szerint illetékes akkreditált intézményt a Hivatal által készített
előzetes régészeti dokumentációk alapján várható régészeti feladatellátásról minden év december 31., valamint
július 31. napjáig,
b) nyilvántartja az akkreditált intézményeknek a közlekedési infrastruktúra-beruházásokhoz kapcsolódó régészeti
feladatellátással összefüggő, a 22/A. § (1) bekezdés szerinti kapacitás-adatait,
c) javaslatot tesz az akkreditált intézmény és a beruházó között alkalmazandó szerződésmintára.”
31. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § (1) Közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a beruházó a 24. § (1) bekezdés szerinti szerződéskötés
szándékáról a feltárási projekttervben megjelölt, a feltárásra jogosult akkreditált intézményt és a Hivatalt
egyidejűleg értesíti, elektronikus úton is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti akkreditált intézmény a 22/A. § (1) bekezdés szerinti kapacitástervét aktualizálja és
a beruházó megkeresésétől számított 2 napon belül megküldi a Hivatalnak.
(3) Ha az akkreditált intézmény a megelőző feltárás elvégzésére saját kapacitással nem rendelkezik, a Hivatal
haladéktalan értesítése alapján a beruházó a megelőző feltárásra vonatkozó szerződést a Hivatallal köti meg.”
32. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § (1) A közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a Hivatal végzi a beruházás kivitelezése során a régészeti
megfigyelést és a miniszter döntése szerinti régészeti feladatellátást.
(2) A közlekedési infrastruktúra-beruházás kivételével, ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült
régészeti lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható fel,
a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A szükséges intézkedésekről
a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül a hatóság helyszíni szemle alapján dönt.”
33. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A végleges leletbefogadás költségeiről a feltáró intézmény és a leletanyagot véglegesen befogadó múzeum
között kötendő megállapodás során figyelemmel kell lenni a befogadott leletek mennyiségével arányos egyszeri
költségekre, melyek különösen a gyűjteményi alapleltárba vétel és a raktárkapacitás bővítésének költségei.”
34. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 40. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított egyéves időtartamban jogosít a tevékenység
végzésére.
(6) Az örökségvédelmi engedély alapján végezni tervezett tevékenység megkezdését megelőzően tíz nappal
a tevékenység tényleges végzésének megkezdését a hatóságnak elektronikus úton be kell jelenteni.”
35. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A megelőző feltárás engedélyezésére irányuló eljárásban az ügyintézési határidő
a) nagyberuházás esetén tizenöt nap,
b) közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén tíz nap.”
36. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 43. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a hatóságnak a megelőző feltárás engedélyezésére irányuló
eljárásában szakhatóság nem vesz részt, szakkérdést nem kell vizsgálni.”
37. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 45. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a feltárási engedélyt fellebbezésre tekintet nélkül azonnal
végrehajthatóvá kell nyilvánítani.”
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38. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 46. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított egyéves időtartamban jogosít a tevékenység
végzésére.
(11) A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély alapján végezni tervezett tevékenység megkezdését
megelőzően tíz nappal a tevékenység tényleges végzésének megkezdését a hatóságnak elektronikus úton be kell
jelenteni.”
39. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 28. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„28. Az örökségvédelmi hatóság szakhatósági eljárása és a szakkérdés vizsgálata”
40. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 63. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a hatóság szakhatósági hatáskörében a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet,
a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet és
a történeti tájat vagy világörökségi területet érintő ügyben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott
kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, az a kibocsátásától számított hat hónapig használható fel.”
41. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 29. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„29. Az örökségvédelmi szakhatóság régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet érintő eljárásában
vagy szakkérdés vizsgálata során figyelembe veendő régészeti követelmények és szempontok”
42. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 70. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Szakszerűtlen feltárási tevékenység esetén, vagy ha a Kötv.-ben meghatározott egyéb jogkövetkezmények
alkalmazásának indokai fennállnak, a hatóság a feltárást leállítja, továbbá engedélyköteles tevékenység esetén
a feltárási engedélyt visszavonja.”
43. §

(1) A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 38. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„38. A hatóság nem hatósági örökségvédelmi feladatainak ellátása”
(2) A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A hatóság örökségvédelmi szolgáltatás keretében
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott céllal – a Hivatallal együttműködve – segíti a tulajdonosokat az alábbiak
tekintetében:]
„bb) a nyilvántartott régészeti lelőhely fenntartására és a műemlék helyreállítására, különösen annak előkészítésére,
kutatására, restaurálására fordítható pályázati lehetőségek feltérképezése,”
44. §

(1) A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

45. §		
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet
a)
14. § (2) bekezdésben a „vonatkozó” szövegrész helyébe az „alkalmazható legmagasabb” szöveg,
b)
20. § (1) bekezdésében a „dokumentációt kell készíteni” szövegrész helyébe a „dokumentáció készítése
szükséges a Hivatal döntése szerint” szöveg,
c)
22. § (2) bekezdésében a „szakaszát megyei bontásban kell meghatározni. Feltárási projektterv
a nagyberuházás” szövegrész helyébe a „szakaszait megyei bontásban kell meghatározni. Feltárási projektterv
a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátás” szöveg,
d)
23. § (1) bekezdés e) pontjában a „meghatározott intézmény” szövegrész helyébe „meghatározott intézmény,
a közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén annak saját kapacitása” szöveg,
e)
23. § (2) bekezdésében az „akkreditált intézményt” szövegrész helyébe az „akkreditált intézményt vagy
a Hivatalt” szöveg,
f)
39. §-ában a „szakhatóság hozzájárulásával” szövegrész helyébe a „szakhatóság hozzájárulásával vagy
szakkérdés vizsgálata alapján” szöveg,
g)
40. § (1) bekezdésében a „szakhatóság hozzájárulásával” szövegrész helyébe a „szakhatóság hozzájárulásával
vagy szakkérdés vizsgálata alapján” szöveg,
h)
63. § (1) bekezdésében a „szakhatósági hatáskörében eljáró” szövegrész helyébe a „szakhatósági
hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló” szöveg,
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

63. § (3) bekezdésében a „szakhatósági eljárásban” szövegrész helyébe a „szakhatósági eljárásban vagy
az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során” szöveg,
63. § (4) bekezdésében a „szakhatósági hatáskörében eljáró” szövegrész helyébe „a szakhatósági
hatáskörében eljáró vagy az örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló” szöveg,
63. § (4) bekezdés b) pontjában az „előzetes környezeti hatásvizsgálat” szövegrész helyébe az „előzetes
környezeti hatásvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat” szöveg,
64. § (1) bekezdésében a „szakhatósági eljárásokban” szövegrész helyébe a „szakhatósági eljárásokban vagy
örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során” szöveg,
64. § (2) bekezdésében a „szakhatóságként közreműködő” szövegrész helyébe a „szakkérdést vizsgáló” szöveg,
64. § (3) bekezdésében a „szakhatósági eljárás” szövegrész helyébe a „szakkérdés vizsgálata” szöveg,
64. § (4) és (5) bekezdésében a „szakhatósági eljárásokban” szövegrész helyébe a „szakhatósági eljárásokban
vagy örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során” szöveg,
65. §-ában a „szakhatósági állásfoglalása során” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalása során vagy
örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata alapján” szöveg,
66. § (1) és (2) bekezdésében a „szakhatósági eljárásokban” szövegrész helyébe a „szakhatósági eljárásokban
vagy örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során” szöveg,
67. § (1) bekezdésében a „keretengedélyezési szakaszára vonatkozó” szövegrész helyébe
a „keretengedélyezési szakaszára vonatkozó örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során” szöveg

lép.
46. §		
Ez a rendelet 2015. július 3-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 171/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

A régészeti feladatellátás költségeire alkalmazható legmagasabb hatósági árak
(A táblázat az árakat a régészeti feladatellátás tevékenységei szerinti bontásban tartalmazza.)

1.

A

B

C

Feladat

Egység

Ár (forintban)

2.

Terepbejárás

3.

a) Nem nyomvonalas

Ft/1 ha

4000 + áfa, de legalább 20000 + áfa

4.

b) Nyomvonalas (20 méter szélességig)

Ft/km

40000 + áfa

5.

c) Nyomvonalas (20 méternél szélesebb)

Ft/km

80000 + áfa

6.

Fémkereső műszerrel végzett lelet- és
lelőhely-felderítés

Ft/m²

20 + áfa

7.

További lelőhely-diagnosztikai módszerek

8.

1. Geofizikai kutatás

9.

a) Mágneses mérés

Ft/m²

40 + áfa

10.

b) Talajradaros mérés

Ft/m²

140 + áfa

11.

c) Talajellenállás-mérés

Ft/m²

120 + áfa

12.

2. Légifelvételezés (földről irányított repülő
szerkezetről, motoros sárkányrepülőről,
repülőgépről)

Ft/10 ha/km

15000 + áfa

13.

3. Kis felületű szisztematikus mintavétel
(lapát-teszt, fedett, egyéb módszerrel nem
vizsgálható területek kutatására)

Ft/10 ha/km

160000 + áfa
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14.

4. Fedett területek komplex vizsgálata (fúrás,
lapát-teszt és geofizika lehetőség szerinti
kombinációja)

15.

a) Nem nyomvonalas

Ft/1 ha

32000 + áfa

16.

b) Nyomvonalas (2 méter szélességig)

Ft/km

160000 + áfa

17.

c) Nyomvonalas (20 méter szélességig)

Ft/km

240000 + áfa

18.

d) Nyomvonalas (20 méternél szélesebb)

Ft/km

320000 + áfa

19.

5. Talajtani kutatások (sekély mélységű
fúrás a régészeti lelőhelyek réteg- és
talajviszonyainak meghatározásához)

Ft/1 ha/km

18000 + áfa

20.

Örökségvédelmi kockázatelemzés
(a próbafeltárások megkezdése előtt)

Ft

80000 + áfa

21.

Kutatási terv készítése (további lelőhelydiagnosztikai módszerek alkalmazásának
tervezése a próbafeltárás előkészítéséhez)

22.

a) Nem nyomvonalas

Ft

30000 + áfa

23.

b) Nyomvonalas

Ft/km

10000 + áfa, de legalább 30000 + áfa

24.

Próbafeltárás (az ár a Hivatal által végzett
földmunka költségét nem tartalmazza)

25.

a) egy vagy több korszak történeti
összefüggésben megmaradt emlékanyagának
feltárása (1 vagy 2 rétegű)

Ft/m²

3150 + áfa

26.

b) többrétegű lelőhely (3 rétegtől)

Ft/m²

3150 x (rétegszám-1) + áfa

27.

c) történeti városmag esetén

Ft/m²

31500 + áfa

28.

d) negatív eredménnyel járó próbafeltárás

Ft/m²

1100 + áfa

29.

Feltárási projektterv összeállítása

30.

a) Nem nyomvonalas

Ft

50000 + áfa

31.

b) Nyomvonalas (2 méter szélességig)

Ft

30000 + áfa

32.

c) Nyomvonalas (2 méternél szélesebb)

Ft/km

50000 + áfa

33.

Előzetes régészeti dokumentáció járulékos
költségei: térképészeti előfeldolgozási díj
[ha a beruházó nem tud olyan georeferált,
CAD vagy GIS alapú digitális állományokat
biztosítani, melyeken egyértelműen
azonosítható a beruházás helye, kiterjedése,
és lehetőleg a földmunka mértéke
(keresztszelvények)], koordináció

Ft

25000 + áfa

34.

Teljes felületű feltárás 10 méteres poligonnal
határolt területe (az ár a beruházó által végzett
földmunka költségét nem tartalmazza)

35.

a) egy vagy több korszak történeti
összefüggésben megmaradt emlékanyagának
feltárása (1 vagy 2 rétegű)

Ft/m²

3150 + áfa

36.

b) többrétegű lelőhely (3 rétegtől)

Ft/m²

3150 x (rétegszám-1) + áfa

37.

c) történeti városmag, kis intenzitású (kis
mélység, csekély fedettség, kevés objektum)

Ft/m²

31500 + áfa

38.

d) történeti városmag, közepes intenzitású
(közepes mélység, közepes fedettség,
területileg összefüggő objektumok)

Ft/m²

47250 + áfa
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39.

e) történeti városmag (nagy mélység, intenzív
fedettség, egymást átfedő objektumok)

Ft/m²

63000 + áfa

40.

f ) történeti városmagban 5 m² alatti
alapterületű feltárás (5 métert meghaladó
mélység, intenzív fedettség, egymást átfedő
objektumok)

Ft/m²

100000 + áfa

41.

Régészeti megfigyelés

Ft/óra

8000 + áfa, de legalább 36000/nap + áfa

42.

Megfigyelés keretében végzett bontómunka

Ft/m²

3150 + áfa

43.

Régészeti leletek elhelyezésének vagy
végleges befogadásának egyszeri költsége

Ft/m³

250000 + áfa
„

2. melléklet a 171/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 7. melléklet 2. pont 2.1. és 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„2.1. A feltárási engedélyt kérő intézmény neve, székhelyének címe
2.2. A feltárásba bevont intézmény vagy szervezet neve, székhelyének címe”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelete
az Információs Hivatal állománytáblázatának elkészítésére vonatkozó részletes szabályokról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
állománytáblázat: az Információs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezeti és működési szabályzata
mellett a Hivatal működésének a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. § 4. pontja szerinti alapvető okmánya,
b)
miniszter: a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter,
c)
pénzügyi szerv: a Hivatal pénzügyi, gazdasági feladatokat ellátó szervezeti eleme,
d)
személyügyi szerv: a Hivatal személyügyi feladatokat ellátó szervezeti eleme.
2. §

(1) Az állománytáblázat tartalmazza:
a)
a szervezeti elem megnevezését és a szervezeti elem hierarchiában elfoglalt helyének és tagozódásának
megjelölését,
b)
a szervezeti elemnél rendszeresített hivatásos, közalkalmazotti státuszok, illetve beosztások (munkakörök)
– a beosztás besorolási kategória szerint csökkenő sorrendben történő – felsorolását,
c)
a szervezeti elemnél rendszeresített státusz 14 karakteres státuszazonosító számát,
d)
a beosztás (munkakör) besorolását (a 14 karakteres státuszazonosító szám 11–12. karaktereként a besorolási
osztályt, kategóriát a kódolásnak megfelelő arab számmal megjelenítve),
e)
a beosztás megnevezését,
f)
a beosztáshoz rendszeresített – az abban elérhető legmagasabb – rendfokozatot,
g)
a beosztáshoz tartozó szolgálati öltözet típusát ("E" egyenruha, "V" vegyes ruha, "P" polgári ruha),
h)
a beosztás Hivatal feladatköréhez kapcsolódását („A” alapfeladatot ellátó, „NA” nem alapfeladatot ellátó),
i)
a beosztás képesítési követelményének 14 karakteres kódszámát,
j)
a szervezeti ábrát,
k)
a rendszeresített státuszok összesítő táblázatát,
l)
az a)–k) pontban meghatározottakon kívül mindazokat az adatokat, amelyet a Hivatal sajátos működése
következtében az állománytáblázatban szükséges feltüntetni.
(2) Az állománytáblázatban elkülönítetten kell szerepeltetni a rendelkezési és a kihelyezett állománykategóriát.

3. §

(1) A pénzügyi kimutatás tartalmazza a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó státuszazonosító számot,
a besorolási kategóriát és a fizetési fokozatot, a beosztási illetményt, illetve a szolgálati időpótlékra, a hivatásos
pótlékra és az egyéb pótlékok mértékére vonatkozó adatokat. A pénzügyi kimutatásban a beosztási illetményt
a besorolási kategória fizetési fokozata szerint kell szerepeltetni.
(2) A pénzügyi kimutatásban a rendszeresített, de be nem töltött beosztásokat (a továbbiakban: üres beosztás) is fel kell
tüntetni.
(3) A pénzügyi kimutatásban az üres tiszti és tiszthelyettesi beosztások esetében a beosztáshoz rendelt besorolási
kategória 4. fizetési fokozatának megfelelő illetményszorzót, vezetői beosztások esetében a vezetői beosztáshoz
rendelt besorolási kategória 1. fizetési fokozata szerinti illetményszorzót, 100%-os szolgálati időpótlékot, valamint
az üres beosztáshoz rendelt képesítési követelmény szerinti idegennyelvtudási-pótlékot kell figyelembe venni.

4. §		
A státuszazonosító szám képzésének módját az 1. melléklet, a képesítési követelmény kódszáma képzésének módját
a 2. melléklet, a Hivatal státuszokra való tagozódásának mintáját a 3. melléklet, a rendszeresített státuszok összesítő
táblázatát a 4. melléklet tartalmazza.
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5. §

(1) Az állománytáblázatot a személyügyi szerv készíti elő.
(2) Az előkészített állománytáblázathoz írásban és számítógépes adathordozón csatolni kell a pénzügyi szerv által
készített, az 5. melléklet szerint előkészített pénzügyi kimutatást.
(3) Az állománytáblázatot úgy kell előkészíteni, hogy az a pénzügyi kimutatással megfeleltethető legyen.
(4) Az állománytáblázatot és a pénzügyi kimutatást a főigazgató terjeszti fel jóváhagyásra a miniszterhez.

6. §

(1) Az állománytáblázat módosítására az állománytáblázat elkészítésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni
kell azzal, hogy az állománytáblázat módosítása esetén be kell mutatni a módosításnak a rendszeres személyi
juttatásokra gyakorolt hatását is.
(2) Az állománytáblázat módosítása esetén – ha szükséges – a pénzügyi kimutatás módosítását is elő kell készíteni.
(3) A pénzügyi kimutatást – a (2) bekezdésben meghatározottakon túl – évente két alkalommal, az elemi költségvetés
benyújtását követő 30 napon belül, illetve a következő évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan a személyi
juttatások előirányzat-igényeinek alátámasztásaként a pénzügyi szerv köteles előkészíteni.

7. §		
A főigazgató a miniszter által jóváhagyott állománytáblázatban megállapított státuszoktól évente legfeljebb
huszonöt státusz erejéig saját hatáskörben – a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – eltérhet, átsorolhat, illetve
átcsoportosíthat, feltéve, hogy a rendszeres személyi juttatásokra az átsorolás nem gyakorol hatást.
8. § 		A hivatásos állomány tagját csak az állománytáblázatban rendszeresített beosztásokon lehet foglalkoztatni.
A hivatásos állomány tagja nem tölthet be magasabb beosztást, mint amilyen státuszon foglalkoztatják.
9. §		
Ha a Hivatal az állománytáblázatban rögzített hivatásos állományú státuszon közalkalmazottat, illetve
közalkalmazotti státuszon a Hivatal hivatásos állományú tagját kívánja foglalkoztatni, a foglalkoztatáshoz egyedi
miniszteri jóváhagyás szükséges.
10. §		
Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.
11. §		
Az új állománytáblázatot és a pénzügyi kimutatást e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell
jóváhagyásra felterjeszteni.
12. §		
Hatályát veszti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állománytábláinak elkészítésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 11/2009. (II. 2.) PTNM utasítás.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

1. melléklet a …/2015. (… …) MvM rendelethez

A 14 karakteres státuszazonosító szám képzése
000 - 00000 - 0000
1-3. karakterek a Hivatal azonosító száma
111 Információs Hivatal
4. karakter elválasztójel
- (formátuma)
5-9. karakterek a szervezeti elem hierarchiában elfoglalt helyének és tagozódásának
megjelölése
5. karakter 1-9-ig terjedő számokkal kifejezve a Hivatal főigazgatóját és főigazgatóhelyettesét
1 főigazgató
2-3-ig főigazgató-helyettesek
6. karakter 0-9-ig terjedő számokkal kifejezve az igazgatósági szintű tagozódást
7. karakter 0-9-ig terjedő számokkal kifejezve a főosztály szintű tagozódást
8. karakter 0-9-ig terjedő számokkal kifejezve az osztály szintű tagozódást
9. karakter 0-9-ig terjedő számokkal kifejezve az alosztály szintű tagozódást
10. karakter elválasztójel
- (formátuma)
11-12. karakterek az egyes beosztások besorolásának megjelölése
11. karakter 1-9-ig terjedő számokkal kifejezve a beosztások osztályozását
9 vezetői besorolási osztály
1 tiszti besorolási osztály (tiszti)
2 tiszthelyettesi besorolási osztály (zászlósi, tiszthelyettesi)
3 állami felsőfokú iskolai végzettséghez kötött közalkalmazotti beosztás
4 állami közép-, illetve alapfokú iskolai végzettséghez kötött közalkalmazotti beosztás
12. karakter 0-9-ig terjedő számokkal kifejezve a beosztási osztályon belüli besorolási
kategóriát
vezetői besorolási osztályon belüli beosztási kategóriák esetében
l főigazgató
2 főigazgató-helyettes
3 igazgatói
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4 főosztályvezetői, illetve azzal azonos szintű
5 főosztályvezető-helyettesi
6 osztályvezetői, illetve azzal azonos szintű
tiszti besorolási osztályon belüli besorolási kategóriák esetében
1 A kategória
2 B kategória
3 C kategória
4 D kategória
tiszthelyettesi besorolási osztályon belüli besorolási kategóriák esetében
1 A kategória
2 B kategória
3 C kategória
4 D kategória
felsőfokú iskolai végzettséghez kötött közalkalmazotti beosztások esetében
1 F fizetési osztály
2 G fizetési osztály
3 H fizetési osztály
4 I fizetési osztály
5 J fizetési osztály
közép-, illetve alapfokú iskolai végzettséghez kötött közalkalmazotti beosztások esetében
1 A fizetési osztály
2 B fizetési osztály
3 C fizetési osztály
4 D fizetési osztály
5 E fizetési osztály
13-14. karakterek a hierarchiában elkülönült szervezeti elemnél rendszeresített beosztások
száma az azonos besorolású beosztások betűrendben, 01-99-ig terjedő számokkal emelkedő
sorrendben megszámozva
Minta a státusz 14 karakteres azonosító számsorára:
111-10111-1401 A Hivatal főigazgatójának alárendeltségében működő első főosztály (101.)
első osztályának (1011.) első alosztályán (10111.) rendszeresített tiszti besorolási osztályú D
beosztási kategóriájú hivatásos beosztást jelenti.
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2. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

2. melléklet a …/2015. (… …) MvM rendelethez

Képesítési követelmények kódszámának képzése
0 - 000 - 00 - 0 - 0 - 0
1. karakter: állami iskolai végzettség jellege,
1 egyetemi végzettség,
2 egyetemi vagy főiskolai végzettség,
3 középfokú iskolai végzettség,
4. alapfokú iskolai végzettség.
2. karakter: elválasztójel
- (formátuma)
3-5. karakterek: polgári és nemzetbiztonsági szakképesítés előírása,
3. karakter: „polgári” szakmai végzettség meghatározása,
0 nincs előírt szakirányú végzettség,
1 felsőfokú szakirányú végzettség,
2 középfokú szakirányú végzettség,
3 alapfokú végzettség,
4 szakirányú tanfolyam.
4. karakter: közigazgatási és rendészeti végzettség meghatározása,
0 nincs meghatározás
1 rendészeti alapvizsga,
2 rendészeti szakvizsga,
3 közigazgatási alapvizsga,
4 közigazgatási szakvizsga.
5. karakter: nemzetbiztonsági szakmai végzettség meghatározása,
0 nincs meghatározás
1 felsőfokú végzettség,
2 középfokú végzettség,
3 alapfokú végzettség,
4 alapismereti végzettség.
6. karakter: elválasztójel
- (formátuma)
7. karakter: a nyelvismeret szintje, a nyelvvizsga típusa,
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0 nincs meghatározás,
1 felsőfokú államilag elismert, komplex típusú nyelvvizsga,
2 középfokú államilag elismert, komplex típusú nyelvvizsga,
3 alapfokú államilag elismert, komplex típusú nyelvvizsga.
8. karakter: Alternatív nyelv meghatározása. A karakterek jelentése azonos az 7. karakternél
meghatározottakkal.
9. karakter: elválasztójel
- (formátuma)
10. karakter: vezető beosztáshoz tartozó szakképzettség meghatározása,
0 nincs meghatározás,
1 vezető képzésen szerzett végzettség,
2 mester vezetőképzésen szerzett végzettség.
11. karakter: elválasztójel
- (formátuma)
12. karakter: speciális foglalkoztatási feltétel,
0 nincs meghatározás,
1 pályaalkalmassági vizsgához kötött gépjárművezetői engedély,
2 gépjárművezetői engedély,
3 TÜK vizsga,
4 Tűzvédelmi vizsga,
5 Egyéb speciális foglalkoztatási feltétel a Hivatal belső szabályzata szerint.
13. karakter: elválasztójel
- (formátuma)
14. karakter: alternatív foglalkoztatási feltétel meghatározása, a karakter jelentése azonos a
12. karakternél meghatározottakkal.
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3. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

3. melléklet a …/2015. (… …) MvM rendelethez

A szerv státuszokra való tagozódásának tartalmi és formai követelményei
Minta

1. Főigazgató
111-10000-9101

főigazgató

tábornok

V

A

Képesítési
követelmények
kódszáma
111-10000
....

2. Főigazgató-helyettes
111-20000-9201

főigazgató-helyettes

tábornok

V

A

111-20000
....

Státuszazonosítószám

Beosztás megnevezése

Rendfokozat

Ruhanorma

Alapfeladathoz
kapcsolódás

21. Igazgatóság

111-21000

2120. Főosztály
111-21210-9601
111-21210-2201

osztályvezető
előadó

alezredes
főtörzszászlós

P
P

A
NA

111-21200
1-141-10-1-2-0
3-033-00-0-3-0

21210. Osztály
111-21211-1401
111-21211-1402
111-21211-1403
111-21211-1301
111-21211-1302
111-21211-1201
111-21211-1202
111-21211-2401
111-21211-2301
111-21211-2201

kiemelt szakreferens
kiemelt szakreferens
kiemelt szakreferens
szakreferens
szakreferens
kiemelt referens
kiemelt referens
kiemelt főelőadó
főelőadó
előadó

alezredes
alezredes
alezredes
alezredes
alezredes
őrnagy
őrnagy
főtörzszászlós
főtörzszászlós
főtörzszászlós

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

A
A
A
A
A
A
A
NA
NA
NA

111-21210
2-141-10-0-2-3
2-141-10-0-2-3
2-141-10-0-2-3
2-141-10-0-2-3
2-141-10-0-2-3
2-141-10-0-2-3
2-141-10-0-2-3
3-033-00-0-3-0
3-033-00-0-3-0
3-033-00-0-3-0

Szervezeti elem
megnevezése

összesen

4. melléklet a …/2015. (… …) MvM rendelethez

Rendszeresített státuszok összesítő táblázata
HIVATÁSOS
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tiszthelyettes (zászlós)
D

tiszthelyettes (zászlós)
C

tiszthelyettes (zászlós)
B

tiszthelyettes (zászlós)
A

tiszt D

tiszt C

tiszt B

4. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

tiszt A

osztályvezető 2.

osztályvezető 1.

főosztályvezető-helyettes 2.

főosztályvezető-helyettes1.

főosztályvezető 2.

főosztályvezető 1.

szakirányító 2.

szakirányító 1.

területi szerv vezetője

központi szerv vezetőjének
helyettese

központi szerv vezetője

	
  
6	
  

Főigazgató

Főosztály

…….

Főigazgató-helyettes

Főosztály

……..

Igazgatóság
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7	
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Főosztály
……..
Főig. közv. össz.:
2. Főig.h. össz.:
3. Főig. h. össz.:
más szervhez vezényelt
rendelkezési állomány
Hivatal összesen
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Szervezeti elem
megnevezése

Főigazgató
Főosztály

KÖZALKALMAZOTT
J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

összesen
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8	
  

…….
Főigazgató-helyettes
Főosztály
……..
Igazgatóság
Főosztály
……..
Főig. közv. össz.:
2. Főig.h. össz.:
3. Főig. h. össz.:
Hivatal összesen
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5. melléklet a …/2015. (… …) MvM rendelethez
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5. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

Pénzügyi kimutatás az állománytáblázathoz
	
  

	
  
Státusz

Sor
azonoszám
sító

	
  
Név

	
  
Rendfokozat

	
  

Besorolási
kategória

	
  

Fizetési
fokozat

	
  

Illetmény
szorzó

	
  

Beosztási
illetmény

	
  
Szolgálati

időpótlék
mértéke %

Idegennyelv
Idegennyelv
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Szolgálati Hivatásos Hivatásos
időpótlék
összege

pótlék
mértéke %

pótlék
összege

-tudási
pótlék
mértéke %

-tudási
pótlék
összege

Cím
pótlék
összege

(adatok Ft/hó)
Veszélyes- Bruttó
ségi
illetpótlék
mény
összege
összege

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Összesen:
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 32/2015. (VI. 30.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
20/2015. (IV. 13.) MvM 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 10. pontjában 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 kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
G:4 mezőjében a „gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság, egyéni vállalkozó” szöveg,
b)
G:6 mezőjében a „központi költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „központi költségvetési szerv, gazdasági
társaság” szöveg,
c)
G:9 mezőjében az „egyházi jogi személy” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy, költségvetési szerv”
szöveg,
d)
J:9 mezőjében a „részletekben történő kifizetéssel” szövegrész helyébe a „részletekben történő kifizetéssel,
vagy előirányzat-átcsoportosítással” szöveg,
e)
G:30 mezőjében a „Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár, gazdasági társaság”
szöveg,
f)
G:32 mezőjében a „helyi önkormányzat által fenntartott intézmény” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzat által fenntartott intézmény, szakmai kamarák” szöveg,
g)
F:34 mezőjében az „a kulturális örökségvédelmi közfeladatok, szakmai feladatok ellátásának finanszírozása”
szövegrész helyébe az „kulturális örökségvédelmi és egyéb kulturális közfeladatok, szakmai feladatok
ellátásának és az ahhoz kapcsolódó működés elősegítésének finanszírozása.” szöveg,
h)
H:48 mezőjében az „egyedi döntés alapján” szövegrész helyébe az „egyedi döntés alapján, pályázati úton”
szöveg,
i)
J:62 mezőjében a „részletekben történő kifizetéssel” szövegrész helyébe a „részletekben történő kifizetéssel,
vagy előirányzat-átcsoportosítással” szöveg
lép.
2. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 32/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez
1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:34 mezője helyébe a következő mező lép:
(Lebonyolító szerv)
(30/1/40 Örökségvédelmi feladatok)

igénybe vehető

2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:42 mezője helyébe a következő mező lép:
(Lebonyolító szerv)
(30/1/48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása)

igénybe vehető

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:44 mezője helyébe a következő mező lép:
(Lebonyolító szerv)
(30/1/50 Határon túli műemlék-felújítási program)

igénybe vehető

4. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:46 mezője helyébe a következő mező lép:
(Lebonyolító szerv)
(30/1/54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának
támogatása)

igénybe vehető

5. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:48 mezője helyébe a következő mező lép:
(Lebonyolító szerv)
(30/1/56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek
támogatása)

igénybe vehető

6. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:49 mezője helyébe a következő mező lép:

(30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére)

igénybe vehető

7. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:50 mezője helyébe a következő mező lép:
(Lebonyolító szerv)
(30/1/58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása)

igénybe vehető
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(Lebonyolító szerv)

(Áht

(Cím-

(Alcím-

(Jogcím-

azo-

név)

név)

csoport

nosító)

(Jogcímnév)

(Előirányzat

(Kifize-

(Támogatás

(Támoga-

(Rendelke-

(Vissza-

célja)

tésben

biztosí-

tási előleg)

zésre bocsátás

fizetés

részesülők köre)

tásának módja)

módja)

határideje)

név)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyolító
szerv)

(Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

61a

352039

30/1/71

Az előirányzat

Antall József

törvény,

előleg

egyösszegű

szerződés

Ávr. 84. §

Antall József

célja az Antall

Politika- és

kormány-

biztosítható

kifizetéssel,

szerint

(2) bekezdés

Tudásközpont

József Politika-

Társadalom-

rendelet,

részletekben

alapján

Brüsszeli

és Társadalom-

tudományi

Korm. egyedi

történő

a költségvetési

képviseletével

tudományi

Tudásközpont

határozata

kifizetéssel

támogatás

összefüggő

Tudásközpont

Alapítvány

vagy egyedi

összegét

feladatok

brüsszeli

döntés alapján

meghaladó

támogatása.

képviselete

biztosítéki

létrehozásának

értékig vagy

és program-

összeghatár

jainak

megjelölése

támogatása.

nélkül

–

–

–
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8. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 61a. sorral egészül ki:

9. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:64 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)
(30/3/1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása)

magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, nem magyarországi székhelyű jogi személy
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban:
külföldi szervezet), Magyarországgal szomszédos országban
székhellyel rendelkező, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező külföldi szervezet (a továbbiakban: határon túli
szervezet), központi költségvetési szerv

10. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat L:64 mezője helyébe a következő mező lép:
(Biztosíték)
(30/3/1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása)

16605

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték a költségvetési
támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy
összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy a határon túli
szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem
alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén
biztosíték kikötésére nem kerül sor.

16606
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Az emberi erőforrások minisztere 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelete
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés
megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia)–id) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása
1. §		
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R.1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet hatálya
a) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 34/2015. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.)
meghatározott egyes keretszámok tekintetében lefolytatandó rendszerbevételi eljárásra,
b) a szakképzést végző intézmények kiválasztásának szabályaira (a továbbiakban: akkreditációs eljárás),
c) a szakképzés teljesítésének részletes szabályaira – ideértve a szakképzés teljesítésében közreműködő tutorokra és
a szakképzési grémiumokra vonatkozó előírásokat – és
d) a szakképzést lezáró szakvizsgáztatásra vonatkozó szabályokra
terjed ki.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Kr. 2. §-ában foglalt fogalom-meghatározásokat kell
alkalmazni.”
2. §		
Az R.1. 2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A szakképzési központ feladata a szakképzéssel kapcsolatban
2. § Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézményben (a továbbiakban: egyetem)
a szakképzés koordinációját és technikai, szervezési feladatait végző szervezeti egység (szakképzési központ)
feladata a szakképzéssel kapcsolatosan:
a) a szakképzés megkezdésével összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása, a szakképzési megállapodás
létesítése,
b) a jelöltek képzési tervének összeállításával, módosításával, a teljesítés követésével kapcsolatos adminisztratív
feladatok ellátása,
c) a szakképzési grémiumok feladataiban való adminisztratív közreműködés,
d) a jelölt szakvizsgára bocsáthatóságáról szóló dokumentum (abszolutórium) kiállítása,
e) a képzés során miniszteri rendelet vagy a képzési terv alapján szükséges részvizsgák szervezésében való
közreműködés,
f ) külső képzőhelyekkel való kapcsolattartás, valamint a külső képzőhelyen töltendő gyakorlat szervezésében
történő közreműködés és azok teljesítésének nyomon követése,
g) a szakképzés során a jelöltek kötelező tanfolyamainak szervezése és
h) folyamatos kapcsolattartás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal (a továbbiakban: ENKK)
a szakképzés adminisztrációjának biztosítása érdekében.”
3. §		
Az R.1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Kr. 34. § (1) bekezdése szerinti keretszámokon belül – ide nem értve a Kr. alapján az egyetemek által
betölthető rezidensi keretszámokat – az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
meghatározott szakmákban a szakképzésbe történő belépésre rendszerbevételi eljárás keretében kerül sor.
(2) A rendszerbevételi eljárás megszervezésével kapcsolatos (3) bekezdés szerinti feladatokat az ENKK látja el.
(3) A rendszerbevételi eljárásról az ENKK tájékoztatót ad ki, amely tartalmazza a rendszerbevételi eljárással
érintett szakmákat, a képzőhelyeket és az adott szakmában régiónként felvehető jelöltek számát, valamint
a rendszerbevételi bizottság összetételét. Az ENKK a rendszerbevételi eljárás lebonyolításával az adott egyetemi
régióba tartozó keretszámok tekintetében az egyetemeket megbízhatja. Az ENKK a rendszerbevételi eljárás
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lebonyolítását legalább 30 nappal megelőzően közzéteszi a rendszerbevételi eljárás időpontját és a jelentkezés
feltételéül szolgáló dokumentumok körét.”
4. §

(1) Az R.1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Rendszerbevételi eljárás lebonyolítására
a) a Kr. 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiemelt szakorvosi szakmák keretszámaira, valamint
b) a Kr. 17. § (2) bekezdés d) pontja szerinti háziorvosi keretszámokra
kerül sor.”
(2) Az R.1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ENKK valamennyi, az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakképesítés tekintetében legalább évente
egy alkalommal meghirdeti a rendszerbevételi eljárást. A rendszerbevételi eljárás lebonyolításáról az ENKK
tájékoztatót ad ki, valamint a rendszerbevételi eljárás lebonyolítását legalább 60 nappal megelőzően közzéteszi
a rendszerbevételi eljárás időpontját és a jelentkezés feltételéül szolgáló dokumentumok körét.”
(3) Az R.1. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti keretszám tekintetében a rendszerbevételi eljárást az egyetemek bonyolítják
le. A rendszerbevételi eljárás lebonyolításáról az egyetem tájékoztatót ad ki, valamint a rendszerbevételi
eljárás lebonyolítását legalább 60 nappal megelőzően a honlapján közzéteszi és az ENKK részére megküldi
a rendszerbevételi eljárás időpontját és a jelentkezés feltételéül szolgáló dokumentumok körét.”

5. §		
Az R.1. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszerbevételi eljárásra történő jelentkezéskor a jelentkező
meghatározhatja az általa elsődleges képzőhelyként előnyben részesítendő, akkreditált egészségügyi szolgáltatók
körét, vagy azt, hogy mely megyében (megyékben) kívánja az elsődleges képzőhely kijelölését.”
6. §		
Az R.1. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés b) pontja szerinti személyes meghallgatás szakmai anyaga az egyetemi képzés alatt oktatott
szakmaspecifikus tárgyak ismeretanyaga.”
7. §

(1) Az R.1. 6. §-a a következő (1)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A rendszerbevételi eljárást rendszerbevételi bizottság folytatja le. A rendszerbevételi bizottság összehívásáról
a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ENKK, a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egyetem
gondoskodik.
(2) A rendszerbevételi bizottság tagjai a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszerbevételi eljárás esetében:
a) a keretszámot elnyert egészségügyi szolgáltatók egy-egy képviselője,
b) az egészségügyi szakmai kollégium egy képviselője,
c) valamennyi egyetem egy-egy képviselője,
d) az egészségügyi szolgáltatók érdekképviseletét ellátó, a miniszter által meghatározott szakmai szervezet egy
képviselője,
e) a Magyar Orvosi Kamara egy képviselője és
f ) a rezidensek érdekképviseletét ellátó szakmai szervezet egy képviselője.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a rendszerbevételi bizottság elnöke az egészségügyi szakmai kollégium
képviselője.
(4) A rendszerbevételi bizottság tagjait a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a rendszerbevételi eljárást
lebonyolító egyetem határozza meg.”
(2) Az R.1. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ENKK a rendszerbevételi eljárás eredményéről annak lefolytatását követő öt munkanapon belül értesíti
a jelentkezőt.”

8. §

(1) Az R.1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakképzés gyakorlati programjának lebonyolítása akkreditált egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban:
szakképző hely) történik.”
(2) Az R.1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az akkreditációs eljárás lefolytatását az egészségügyi szolgáltató kezdeményezi valamely egyetemnél.
Az akkreditációs eljárás kezdeményezésének egységes formai és tartalmi követelményeit az e rendeletben
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foglaltakra figyelemmel az ENKK határozza meg és a honlapján közzéteszi. Az akkreditáció iránti kérelmet
az egyetem – a kérelem előzetes vizsgálatát követően – nyújtja be az ENKK-hoz.”
9. §		
Az R.1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az ENKK a szakképző helyeket ellenőrzi.
(2) Az ENKK az (1) bekezdés szerinti eljárásában a szakterület szerint illetékes szakmai kamarát szakértőként veszi
igénybe.”
10. §		
Az R.1. IV. Fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. A szakképzés minőségének biztosítása és a tutori tevékenység
8/A. § (1) A támogatott szakképzés során teljesítendő gyakorlati idő eltöltését, beavatkozások, vizsgálatok
elvégzését a tutor havonta, de legkésőbb az adott képzési elem teljesítését követő két héten belül igazolja az ENKK
és a szakképzésért felelős egyetem irányába.
(2) A tutori tevékenység értékelését a Kr. 11. § (1) bekezdése alapján kiválasztott szervezet vagy intézmény által
létrehozott minőségbiztosítási rendszer keretein belül a rezidensek, a tutor foglalkoztatója, valamint az ENKK végzik.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti minősítés alapján a tutor
a) az (1) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségét legalább két rezidens vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti
határidőt követő egy hónapon belül nem teljesíti,
b) a jelöltet folyamatosan vagy több alkalommal akadályozza a képzés során elvégzendő vizsgálatok, beavatkozások
teljesítésében, vagy
c) a konzultációs lehetőséget a rezidens legalább háromszori írásbeli kérésére, legalább 30 napon belül nem
biztosítja,
az ENKK a tutort a mulasztására írásban figyelmezteti és határidő megjelölésével felhívja a kötelezettségeinek
teljesítésére a Kr. 13. § (6)–(8) bekezdésében foglaltak egyidejű megjelölésével.
(4) Ha a tutor a figyelmeztetés ellenére a (2) bekezdés szerinti minősítés alapján a (4) bekezdés szerinti határidőt
követően is a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti magatartás valamelyikét tanúsítja, az ENKK a tutort a névjegyzékből
törli.”
11. §		
Az R.1. IV. Fejezete a következő 6/B. alcímmel egészül ki:

„6/B. A szakképzési grémium
9. § (1) Az egyetemen belül a szakképzés szakmai irányítását a szakképzési grémium látja el.
(2) A szakképzés vonatkozásában a szakképzési grémiumok felsorolását, az egyes szakképzési grémiumokhoz
tartozó alap szakképesítéseket, valamint az egyes szakképzési grémiumok legkisebb létszámát a 4. melléklet
tartalmazza.
(3) A házi gyermekorvosi tevékenység végzése céljából csecsemő- és gyermekgyógyászat szakképzésben részt vevő
jelöltek esetében a gyermekgyógyászati szakképzési grémium az illetékes.
(4) A honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan, a repülőorvostan, valamint a plasztikai és égés-sebészet
szakképesítések tekintetében országos szakképzési grémium létrehozására kerül sor. Az országos szakképzési
grémium létrehozásáról az ENKK gondoskodik úgy, hogy annak tagjai
a) a honvédorvostan szakképzési grémium esetében:
aa) az egészségügyi szakmai kollégium honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan vagy repülőorvostan
szakképesítéssel rendelkező egy képviselője,
ab) valamennyi egyetem egy-egy képviselője és
ac) a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt személy;
b) a plasztikai és égés-sebészet szakképzési grémium esetében:
ba) az egészségügyi szakmai kollégium plasztikai és égés-sebészet szakképesítéssel rendelkező,
bb) valamennyi egyetem és
bc) az egészségügyi szolgáltatók érdekképviseletét ellátó, a miniszter által meghatározott szakmai szervezet
egy-egy képviselője.
(5) Az ENKK az országos szakképzési grémium tagjait 5 évre bízza meg.
(6) Az országos szakképzési grémiumi tagság megszűnik, ha tag
a) megbízása lejár,
b) meghal,
c) tagságáról lemond,
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d) képviseleti jogosultsága, jogviszonya, tagsága megszűnik az általa képviselt intézménynél, szervezetnél.
(7) A (4) bekezdés szerinti személyek, szervezetek vagy intézmények legkésőbb a tagság (6) bekezdés szerinti
megszűnését követő 15 napon belül tesznek javaslatot az ENKK-nak az új tag személyére.
(8) Az országos szakképzési grémium elnöke az egészségügyi szakmai kollégium képviselője.
9/A. § (1) A szakképzési grémium feladata a 4. melléklet szerint hozzá tartozó szakképesítések tekintetében:
a) az ENKK felkérése alapján a szakképző hellyé minősítés eljárásában szakértőként történő közreműködés,
b) a szakképzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési programjainak, valamint a miniszter által az egyes
szakképesítések tekintetében meghatározott beavatkozási listáknak a folyamatos tartalmi felülvizsgálata, annak
módosításával kapcsolatos javaslattétel,
c) javaslattétel az egyes szakképesítések tekintetében a szakvizsgáztatók személyére,
d) a jelöltek képzési tervének meghatározása, módosítása,
e) a jelöltek szakvizsgára bocsátása érdekében a képzési program teljesítésének jóváhagyása, a képzés teljesítését
szolgáló igazolás kiállítása, és
f ) folyamatos kapcsolattartás a képzőhelyekkel és a jelöltek mellé kijelölt tutorokkal.
(2) A 4. mellékletben az egyes szakképzési grémiumokra vonatkozóan meghatározott legkisebb létszám
figyelembevételével a szakképzési grémiumok összetételét úgy kell kialakítani, hogy a szakképzési grémium
tagjainak legalább egyharmada az egészségügyi szolgáltatók érdekképviseletét ellátó, a miniszter által
meghatározott szakmai szervezet által támogatott szakorvos legyen.
(3) A szakképzési grémium a tárgyévben ellátott feladatairól a tárgyévet követő év február 28-áig beszámolót
készít. Az egyetem az általa működtetett szakképzési grémiumok beszámolóit megvizsgálja és összesíti,
valamint a tárgyévet követő év március 30-áig megküldi azt az ENKK részére. Az országos szakképzési grémium
a beszámolóját közvetlenül az ENKK részére küldi meg.
(4) Ha az egyetem a beszámolót a (3) bekezdés szerinti határidőig nem küldi meg, annak pótlásáig a Kr. 12. §
(1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti támogatás folyósítása szünetel.”
12. §		
Az R.1. 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A jelölt a (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolást legkésőbb az adott szakvizsgának a 12/A. § szerinti
vizsganaptárban meghatározott kezdő időpontját megelőző 30 nappal köteles megküldeni az NVB részére.
A (2) bekezdés szerinti dokumentumoknak az e bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén
az NVB a szakvizsgára jelentkezést elutasítja.”
13. §

(1) Az R.1. 17. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szakvizsgáztató)
„d) az egyéb egészségügyi szakképesítések, valamint azon szakorvosi és szakgyógyszerészi szakképesítések
esetében, ahol a szakvizsgáztatók alacsony száma miatt a vizsgabizottság kiállítása az a)–c) pont szerinti módon
nem valósítható meg, a miniszter által legfeljebb kétéves időtartamra felkért, az adott szakirányú szakvizsgától
eltérő, az adott szakterülettel rokon szakterületen szakvizsgával rendelkező egyetemi tanár, doktori fokozattal vagy
habilitációval rendelkező szakember”
(lehet.)
(2) Az R.1. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott szakvizsgáztató személyére az egyetemek, valamint
az egészségügyi szakmai kollégium tesznek javaslatot. A javaslathoz mellékelni kell a (3) bekezdés b)–d) pontjában
foglalt feltételek meglétét alátámasztó dokumentumokat.”
(3) Az R.1. 17. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti javaslatokat az NVB megvizsgálja, majd – ha a javaslatok az e rendeletben foglaltaknak
megfelelnek – továbbítja azokat a miniszter részére.”

14. §		
Az R.1. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elméleti és a gyakorlati vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az NVB a szakvizsga bizonyítványok
nyilvántartásával együtt őriz meg. A szakvizsgáról készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az elméleti vizsgán
elhangzott kérdéseket. A jegyzőkönyv vezetéséről a szakvizsga bizottság elnöke gondoskodik, és azt a vizsgáztató
bizottság minden tagja aláírásával hitelesíti.”
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15. §		
Az R.1. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jelölt a szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsga sikeres teljesítését tanúsító igazolás kézhezvételét követően
jogosult a szakképesítésnek megfelelő megnevezés viselésére.”
16. §		
Az R.1. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet,
valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
módosításáról szóló 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelettel megállapított 4. melléklet szerinti szakképzési grémiumokat
az egyetemek 2015. augusztus 31-éig hozzák létre és tagjaikról – legkésőbb a létrehozást követő 30 napon belül –
a minisztert és az ENKK-t tájékoztatják.”
17. §		
Az R.1. az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
18. §		
Az R.1.
1.
4. § (1) bekezdésében az „a központi gyakornoki állásokra felvételüket kérő” szövegrész helyébe
a „meghirdetett álláshelyekre” szöveg,
2.
4. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Kr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti oklevél megszerzésével záruló”
szövegrész helyébe az „az adott szakképzés bemeneti követelményeként meghatározott szakképzettség
megszerzésére irányuló” szöveg,
3.
4. § (2) bekezdés b) pontjában, 7. § (5) bekezdés d) pontjában, 10. § (4) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében
és (3) bekezdés e) pontjában, 14. § (6) bekezdésében, valamint 3. melléklet 1. pont 1.3. alpontjában és 2. pont
2.2.4. alpontjában az „a felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe az „az egyetem” szöveg,
4.
4. § (5) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
5.
6. § (6) bekezdésében az „a felsőoktatási intézménynél” szövegrész helyébe az „az egyetemnél” szöveg,
6.
6. § (6) bekezdésében, 7. § (4b) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében és 1. melléklet 1.6. pontjában
az „A felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe az „Az egyetem” szöveg,
7.
III. Fejezet címében az „A MINŐSÍTÉSI” szövegrész helyébe az „AZ AKKREDITÁCIÓS” szöveg,
8.
7. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)” szövegrész
helyébe az „ENKK” szöveg,
9.
10. § (2) bekezdésében az „a Kr. szerinti jelölt (a továbbiakban: jelölt)” szövegrész helyébe az „a jelölt” szöveg,
10.
16. § (1) bekezdésében a „vizsgát megelőző napig” szövegrész helyébe a „vizsgát megelőző ötödik
munkanapig” szöveg,
11.
17. § (3) bekezdés a) pontjában a „felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe az „egyetem” szöveg,
12.
17. § (6) bekezdés a) pontjában az „a felsőoktatási intézmények” szövegrész helyébe az „az egyetemek”
szöveg,
13.
17. § (7) bekezdésében a „Felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe az „Egyetem” szöveg,
14.
18. § (2) bekezdésében az „az ESZTT, valamint szükség esetén más szakértő” szövegrész helyébe a „szükség
esetén szakértő” szöveg,
15.
19. § (2) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
16.
19. § (4) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
17.
19. § (6) bekezdésében a „felsőoktatási intézménynek” szövegrész helyébe az „egyetemnek” szöveg és
18.
20. § (3) bekezdésében a „vizsgalap” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti az R.1.
a)
4. alcíme,
b)
6. § (3)–(5) bekezdése és
c)
11/A. §-a.
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2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása
20. §		
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.2.) 3. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 11. melléklet tartalmazza azon alap szakképesítések körét, amelyek együttes megléte a 11. mellékletben
meghatározott ráépített szakképesítésnek megfeleltethető.
(7) A gyermekradiológia képzés esetében, ha a képzésben részt vevő csecsemő- és gyermekgyógyászat, valamint
radiológia szakképesítéssel egyaránt rendelkezik, a szakvizsgára bocsátáshoz a 3. melléklet 14. pontjában
foglaltaktól eltérően 6 hónap gyermekradiológia gyakorlat teljesítésének igazolása elegendő.
(8) A 12. melléklet tartalmazza azon, a szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről és
a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.)
EüM rendelet alapján megszerzett képesítéseket, amelyek valamely, e rendelet szerinti szakképesítésnek
megfeleltethetők.”
21. §		
Az R.2. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az infektológiai gyógyszerészet ráépített szakgyógyszerészi szakképesítés az R.1. szerinti Gyógyszerészi
mikrobiológia szakképesítéssel is megszerezhető.”
22. §

(1) Az R.2. 12. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) Az államilag támogatott doktori képzés keretében folytatott tanulmányokból – az egyetem döntésétől
függően – legfeljebb egy év a szakgyakorlati időbe beszámítható. Az egyetem a PhD tanulmányokból további,
legfeljebb 6 hónap képzési idő beszámítását is engedélyezheti, ha a jelölt a szakképesítésnek megfelelő, kiemelkedő
tudományos tevékenységet igazol.
(9) Ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzési időbe a korábban teljesített gyakorlat – az egyetem
döntése alapján – beszámítható, azzal, hogy
a) a beszámított gyakorlat mértéke nem haladhatja meg az e rendeletben meghatározott képzési idő kétharmadát
és
b) más szakképzés teljesítéséhez szükséges gyakorlati idő a ráépített képzésbe egyidejűleg nem számítható be.”
(2) Az R.2. 12. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A szakképzés megkezdése előtt magyarországi egészségügyi szolgáltatónál teljesített gyakorlati idő
a szakképzésbe beszámítható. A külföldön töltött gyakorlati idő beszámításánál a (6) és a (7) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni.”

23. §		
Az R.2. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.)
EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.)
EMMI rendelet módosításáról szóló 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: R.2.) megállapított
2. melléklet 17. IDEGSEBÉSZET cím 3. pont 3.2. alpontjában meghatározottakat a 2017. december 31-ét követően
szakvizsgát tevő jelöltek esetében kell alkalmazni.
(2) Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 30. sorában, valamint a 3. melléklet 19. KÉZSEBÉSZET cím
1. pontjában foglalt, az R.2.-vel megállapított rendelkezéseket a szakképzésüket 2015. december 31-ét követően
megkezdőkre kell alkalmazni.”
24. §		
Az R.2. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Ez a rendelet
a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(a továbbiakban: irányelv) 25., 28. és 35. cikkének, valamint V. melléklet 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. és 5.3.3. pontjának,
b) az irányelvnek a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs
rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet)
módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. pontjával
megállapított 25. cikk (3a) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.”
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(1) Az R.2.
a)
1. melléklete a 2. melléklet szerint,
b)
2. melléklete a 3. melléklet szerint,
c)
3. melléklete a 4. melléklet szerint,
d)
6. melléklete az 5. melléklet szerint és
e)
10. melléklete a 6. melléklet szerint
módosul.
(2) Az R.2.
a)
a 7. melléklet szerinti 11. melléklettel és
b)
a 8. melléklet szerinti 12. melléklettel
egészül ki.

26. §		
Az R.2. 12. § (5) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „hat” szöveg lép.
27. §		
Hatályát veszti az R.2. 8. § (5) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
28. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 4–7. §, a 18. § 4. pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.

29. §		
Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs
rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet)
módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. pontjával
megállapított 25. cikk (3a) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
Balog Zoltán s. k.,

		
		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez
„4. melléklet a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelethez

A támogatott szakképzés szakképzési grémiumai
A

B

C
Legkisebb létszám

1.
2.
3.
4.

Grémium

Alapellátás
Aneszteziológia

Szakképesítés

foglalkozás-orvostan
háziorvostan
aneszteziológia és intenzív terápia

5.

belgyógyászat

6.

gasztroenterológia

7.

geriátria

8.
9.

Belgyógyászat

hematológia
infektológia

10.

kardiológia

11.

klinikai onkológia

12.

nefrológia

egyetemenként

5
5

9
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13.

Bőrgyógyászat

bőrgyógyászat

3

14.

Fül-orr-gégegyógyászat

fül-orr-gégegyógyászat

3

15.
16.
17.
18.

Gyermekgyógyászat
Honvédorvostan

19.
20.
21.

csecsemő- és gyermekgyógyászat
gyermeksebészet
honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan
repülőorvostan

7
3*

klinikai genetika
Laboratóriumi diagnosztika

22.

orvosi laboratóriumi diagnosztika
orvosi mikrobiológia

3

transzfuziológia

23.

Népegészségügy

megelőző orvostan és népegészségtan

3

24.

Neurológia

neurológia

3

25.
26.
27.
28.
29.

Patológia és igazságügyi orvostan
Plasztikai és égés-sebészet
Pszichiátria

30.
31.

34.

patológia
plasztikai és égés-sebészet
gyermek- és ifjúságpszichiátria
pszichiátria

Radiológia

radiológia

3*
3

3

sugárterápia
Reumatológia

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
reumatológia

35.

arc-, állcsont- és szájsebészet

36.

érsebészet

37.

idegsebészet

38.

3

nukleáris medicina

32.
33.

igazságügyi orvostan

Sebészet

mellkassebészet

39.

ortopédia és traumatológia

40.

sebészet

41.

szívsebészet

3

9

42.

Sürgősség

oxyológia és sürgősségi orvostan

3

43.

Szakfogorvos

valamennyi szakfogorvosi szakképesítés

5

44.

Szakgyógyszerész

valamennyi szakgyógyszerészi szakképesítés

5

45.

Szakpszichológus

valamennyi szakpszichológusi szakképesítés

3

46.

Szemészet

szemészet

3

47.

Szülészet-nőgyógyászat

szülészet-nőgyógyászat

3

48.

Tüdőgyógyászat

tüdőgyógyászat

3

49.

Urológia

urológia

3

* A honvédorvostan és a plasztikai és égés-sebészet szakképzési grémium esetében a táblázat az országos grémium
létszámát tartalmazza.”
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2. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez
1. Az R.2. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési idő)

„
30.

Kézsebészet

ortopédia és traumatológia (ortopédia,
traumatológia)

(72) + 24 hó
”

2. Az R.2. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési idő)

„
7.

6. Toxikológia

Kórházi-klinikai gyógyszerészet,
Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet,
Farmakológia, farmakoterápia, Nem
klinikai és klinikai gyógyszerkutatás,
farmakológia (Gyógyszerhatástan)

(36-58 hó) +24 hó

”
3. Az R.2. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Szakképzés megnevezése

2.

Bemeneti szakképesítés

Képzési idő)

1. Alap szakképesítések)

„
3.

1.1. Klinikai biokémia

Kémia, biológia, laboratóriumi
diagnosztika, orvosi biotechnológia
(egyetemi végzettség vagy MSc)

48 hó

”

3. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez
1. Az R.2. 2. melléklet 14. HÁZIORVOSTAN cím „HÁZIORVOSTAN A KÜLÖN JOGSZABÁLY SZERINTI EGYÉNI KÉPZÉST
TELJESÍTŐKNEK” pontjában a „11. § (5) bekezdése”szövegrész helyébe a „11. § (4)–(5) és (8a) bekezdése” szöveg lép.
2. Az R.2. 2. melléklet 17. IDEGSEBÉSZET cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése
3.2. A European Association of Neurosurgical Societies írásbeli vizsgájának sikeres teljesítése.”
3. Az R.2. 2. melléklet 29. ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA cím 2.1. pont c) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(24 hó törzsképzési program:)
„c) 5 hó hematológiai/immunológiai gyakorlat”
4. Az R.2. 2. melléklet 29. ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA cím 2.1. pont d) alpont db) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(24 hó törzsképzési program:
12 hó klinikai biokémiai gyakorlat:)
„db) 6 hó molekuláris biopatológia gyakorlat”
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4. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez
1. Az R.2. 3. melléklet 19. KÉZSEBÉSZET cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Képzés belépési feltétele: ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia) szakvizsga”
2. Az R.2. 3. melléklet 20. KLINIKAI FARMAKOLÓGIA cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Képzési program:
a) 2 hó gyakorlat klinikai fázis I. gyógyszervizsgálatok végzésére kijelölt, klinikai farmakológiai ellátóhelyen
b) 22 hó gyakorlat klinikán, kórházban működő vizsgálóhelyen (humán fázis II., III. és IV. vizsgálatok)
c) egyetemi akkreditált GCP tanfolyam elvégzése
d) Minimálisan 4 napos szakvizsga felkészítő tanfolyam. A kontakt-oktatást egészítik ki az oktatók által kijelölt,
az interneten elérhető EMA útmutatók, irányelvek, valamint a hazai vonatkozó jogi szabályozás személyes
felkészülés keretében történő elsajátítása. Az oktató egyetemek ennél hosszabb tanfolyamok elvégzését saját
hatáskörükben javasolhatják.”

5. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez
1. Az R.2. 6. melléklet 2. INFEKTOLÓGIAI GYÓGYSZERÉSZET cím 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai szakgyógyszerészi szakvizsga, vagy az R.1. alapján megszerzett
gyógyszerészi mikrobiológia szakvizsga”
2. Az R.2. 6. melléklet 6. TOXIKOLÓGA cím 6.1. pontja helyébe a követező rendelkezés lép:
„6.1. Képzés belépési feltétele:
a) kórházi-klinikai gyógyszerészet,
b) farmakológia, farmakoterápia (gyógyszerhatástan) vagy
c) nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia
szakvizsga”

6. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez
Az R.2. 10. melléklet 1. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK cím 1.1. KLINIKAI BIOKÉMIA alcím 1.1.1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.1.1. Képzés belépési feltétele
Egyetemi vagy mesterképzési szakon
a) a kémia tudomány területén megszerzett,
b) a biológia tudomány területén megszerzett,
c) a laboratóriumi diagnosztika területén megszerzett vagy
d) orvosi biotechnológia
szakképzettség”
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7. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez
„11. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Egyes ráépített szakorvosi szakképesítések megfeleltethetősége

1.

A

B

Ráépített szakorvosi szakképesítés megnevezése

Azon szakorvosi alap szakképesítések megnevezése, amelyek együttes
megléte esetén az A oszlop szerinti ráépített szakképesítésnek
megfeleltethető

2.

Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

csecsemő- és gyermekgyógyászat,
fül-orr-gégegyógyászat

3.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív
terápia

aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és
gyermekgyógyászat

4.

Csecsemő- és gyermekkardiológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat, kardiológia

5.

Gyermek-gasztroenterológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat, gasztroenterológia

6.

Gyermek hemato-onkológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat, hematológia,
klinikai onkológia

7.

Gyermek-neurológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat, neurológia

8.

Gyermek-nőgyógyászat

csecsemő- és gyermekgyógyászat, szülészet és
nőgyógyászat

9.

Gyermek-tüdőgyógyászat

csecsemő- és gyermekgyógyászat, tüdőgyógyászat

10.

Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem

csecsemő- és gyermekgyógyászat, foglalkozás-orvostan

11.

Orvosi rehabilitáció (kardiológia területen)

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, kardiológia

12.

Orvosi rehabilitáció (gyermekgyógyászat
területen)

csecsemő- és gyermekgyógyászat, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás

13.

Orvosi rehabilitáció (pulmonológia területen)

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
tüdőgyógyászat
”

8. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez
„12. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Egyes képesítések megfeleltethetősége

1.

A

B

A szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről

E rendelet szerint megszerezhető szakképesítés

és a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és
a gyógyszerészek továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.)
EüM rendelet szerint megszerezhető képesítés

2.

Humángenetika

Klinikai genetika

3.

Neurofiziológia

Klinikai neurofiziológia

4.

Neuroradiológia

Neuroradiológia

5.

Neuropatológia

Neuropatológia

6.

Neonatológia

Neonatológia

7.

Pszichoterápia

Pszichoterápia

8.

Rehabilitáció

Orvosi rehabilitáció
”
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A földművelésügyi miniszter 35/2015. (VI. 30.) FM rendelete
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének
feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
általános csekély összegű támogatás: 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 (a továbbiakban: általános csekély összegű rendelet) szerinti támogatás;
2.
beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés
7. pontjában meghatározott tevékenység;
3.
civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet;
4.
családi gazdaság: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
(a továbbiakban: 2013. évi CXXII. törvény) 5. § 4. pontjában meghatározott üzem;
5.
családi gazdálkodó: a 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontjában meghatározott személy;
6.
egyház: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Mellékletében felsorolt magyarországi egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek;
7.
egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;
8.
egyedi támogatási kérelem: az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címzett,
pontos szakmai tartalmat és részletes költségvetést tartalmazó támogatási kérelem;
9.
fejlesztendő járások: a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben
[a továbbiakban: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett
járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország
lakónépességének 15%-a él;
10.
fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;
11.
felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;
12.
gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó
kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége;
13.
helyi önkormányzatok társulása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
alapján létrejött önkormányzati társulás;
14.
kedvezményezett járások: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően azok a járások,
amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga;
15.
készlet: a számviteli törvény 28. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott eszközök;
16.
kis értékű eszköz: a számviteli törvény 80. § (2) bekezdése szerint számított tárgyi eszköz;
17.
komplex programmal fejlesztendő járások: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően
a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások,
amelyekben az ország lakónépességének 10%-a él;
18.
megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja szerinti
energiaforrás;
19.
mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű
rendelet) szerinti támogatás;
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20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.

mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet I. melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés
d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba
tartozó tevékenység;
mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó
gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó
bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra
folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részének és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított
támogatásoknak az együttes összege;
mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor elmozdítható, leszerelhető és más
helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;
ökológiai gazdálkodás: az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 834/2007/EK rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott tevékenység;
önkormányzati konzorcium: együttes pályázat benyújtása céljából az önkormányzatok által alapított
– a pályázati eljárás teljes szakaszában egyetemleges felelősségű – közösség;
összes bevétel: a számviteli törvény 72–75. §, és 77. §-a, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 16. § (1)–(4) bekezdése, a 17. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet I. fejezet
1., 2., 4., 5., 6., 9., 10. pontjai, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
16. melléklet 1. fejezet 14. pontja szerint meghatározott bevételek;
saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás
alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési
szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;
számviteli bizonylat: a számviteli törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelően előállított bizonylatok;
tanya: a település külterületén fekvő, legfeljebb egy hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld
mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és
terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan
földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel;
tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és
gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más
helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy – a közigazgatási
egységtől függetlenül – a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, és amelynek
gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;
tanyagondnoki szolgálat: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §
(3) bekezdésében meghatározott, működési engedéllyel rendelkező szolgálat;
tanyai termék: a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termék;
tanyai termék feldolgozása: a tanyagazdaságban előállított tanyai termék első eladásához szükséges,
gazdaságon belül történő előkészítő tevékenység;
tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori,
Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járása;
tájfajta: a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és
génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái; valamint a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak
előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletben, továbbá a zöldségnövény
fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali
feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendeletben, ezenkívül a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről,
valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.)
VM rendeletben meghatározott fajok;
tárgyi eszköz: a számviteli törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök;
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település: a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet] 1. § e) pontjában meghatározott település;
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jelentős munkanélküliséggel sújtott település: a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott település;
védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta: a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták
és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.)
FVM–KvVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták;
végső kedvezményezett: az a természetes vagy jogi személy, akinél vagy amelynél a támogatásból származó
gazdasági előny ténylegesen jelentkezik.

2. A támogatás jellege és célterületei
2. §

(1) Az e rendelet szerinti támogatás vissza nem térítendő támogatás.
(2) Támogatás vehető igénybe
a)
a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi
fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1. célterület),
b)
a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez
(a továbbiakban: 2. célterület),
c)
a tanyák és a tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyával rendelkező, mezőgazdasági
tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élő lakosok számára gazdaság indításához (a továbbiakban:
3. célterület),
d)
a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák
lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez (a továbbiakban:
4. célterület), valamint
e)
az országos külterületi szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramokhoz
(a továbbiakban 5. célterület).
(3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:
a)
villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések;
b)
a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése;
c)
tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbi alcélok szerint:
ca)
a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése gépjárműbeszerzés kivételével,
cb)
tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése,
cc)
esélyegyenlőségi programok szervezése tanyai lakosok számára,
cd)
mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára.
(4) A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:
a)
tanyai lakóépület felújítása,
b)
gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
c)
gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
d)
karám, kerítés létesítése, felújítása,
e)
szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
f)
állatállomány kialakítása, bővítése,
g)
tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,
h)
tanyagazdaságok energetikai megújítása,
i)
egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,
j)
környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés, valamint
k)
tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs
eszközök beszerzése, telepítése.
(5) A 3. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:
a)
tanyai lakóépület felújítása,
b)
gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
c)
gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
d)
karám, kerítés létesítése, felújítása,
e)
szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
f)
állatállomány kialakítása, bővítése,
g)
tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,
h)
tanyagazdaságok energetikai megújítása,
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i)
j)
k)
(6)
(7)

(8)
(9)

egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,
környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés, valamint
tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs
eszközök beszerzése, telepítése.
A 4. célterület keretében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni
fejlesztésre igényelhető támogatás.
Az 5. célterület keretében az alábbi célokra – egyedi támogatási kérelem benyújtásával – igényelhető támogatás:
a)
önkormányzat által biztosított baromfi tartási program megvalósítása külterületen, igazoltan őshonos
tenyészállomány kialakításával, amelyből a lakosság számára állatkihelyezés történik mentorálással kísérve,
b)
zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítása, amely során
közösségi termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre.
A (4) és (5) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás a mezőgazdasági csekély összegű rendelet
szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.
A (7) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás eredményeként keletkező végtermékeket a végső
kedvezményezettek nem értékesíthetik, azokat kizárólag saját felhasználásra hasznosíthatják.

3. A támogatás igénybevételének feltételei
3. §

(1) A támogatás igénybevételére jogosultak:
a)
a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található
önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok és tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai,
b)
a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található
önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai, tanyás
térségek megyei önkormányzatai, valamint tanyás térségekben működő civil szervezetek,
c)
a 2. § (3) bekezdés c) pont ca), cc) valamint cd) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén
a tanyás térségben található önkormányzatok és tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások,
egyházak, tanyás térségekben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás
térségekben működő civil szervezetek,
d)
a 2. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás
térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil
szervezetek.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására
az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki tanyás
települések valamelyikén
a)
2015. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját,
a házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a családi gazdaság valamely tagjának
tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint
tartózkodási helyén él,
b)
a tanyagazdaságban igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és
c)
a 2012., 2013. és 2014. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származott és a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem
haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.
(3) A 2. § (5) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a tanyán élő
természetes személy vagy őstermelő jogosult, aki tanyás térségben található települések valamelyikén
a)
2015. január 1-je előtti időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját,
házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a családi gazdaság valamely tagjának
tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint
tartózkodási helyén él, és
b)
a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg
a bruttó hatszázezer forintot.
(4) A 2. § (6) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a tanyán élő
lakos jogosult, aki tanyás térségben található települések valamelyikén
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a)

e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint –
a saját, házastársa, testvére, vagy valamely egyeneságbeli rokona tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén,
vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él, és
b)
akinek az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai lakhatás céljára használt épülete villamos hálózati
csatlakozással nem rendelkezik.
(5) A 2. § (7) bekezdésben meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén egyedi támogatási kérelem
benyújtására Magyarország területén lévő önkormányzat jogosult.
(6) A 2. § (7) bekezdésben meghatározott célterület vonatkozásában a biológiai alapot és a szaktudást olyan
szervezettől kell beszerezni, amely igazolható módon őshonos, illetve tájfajta növény, vagy állat megőrzésével,
termelésével vagy tenyésztésével, értékesítésével foglalkozik.
(7) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy
a)
az 1–4. célterület esetében a pályázó legkésőbb a pályázat, az 5. célterület esetében az egyedi támogatási
kérelmet benyújtó ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba-vételi kötelezettségének eleget
tegyen, vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,
b)
a pályázó, valamint az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél megfelel az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,
c)
a 2. és 3. célterület esetében a pályázó megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában
meghatározott feltételeknek,
d)
a 2. és 3. célterület esetében a pályázó a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti
évben kapott valamennyi, az általános csekély összegű rendelet, illetve a mezőgazdasági de minimis
rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról,
a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról, és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, továbbá
aki más vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak tekinthető, úgy azon vállalkozások adatairól, valamint
a naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása esetén az általa alkalmazott üzleti évről, illetve a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 11/A. §-ban foglaltakról nyilatkozzon.
4. §

(1) Az 1–4. célterület esetében támogatás igénybevételére az a 3. § (1)–(4) és (7) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelelő pályázó jogosult,
a)
aki a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített
másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással,
b)
akinek a pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős
döntéssel megállapított köztartozása,
c)
aki a pályázat benyújtásakor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével
összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló
1996. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll
adósságrendezési eljárás alatt,
d)
aki a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának
nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,
e)
aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: 2011. évi CXII. törvény) alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint
adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul, és
f)
az a)–e) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.
(2) A 2. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének – az (1) bekezdésben foglaltakon
túl – további feltétele, hogy a pályázó
a)
megfeleljen a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek, és
b)
2012., 2013. és 2014. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származott és a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem
haladta meg a nettó nyolcmillió forintot, és erről a pályázatában nyilatkozik.
(3) A 3. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének – az (1) bekezdésben foglaltakon
túl – további feltétele, hogy a pályázó
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a)
b)

megfeleljen a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek,
a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg
a bruttó hatszázezer forintot,
c)
a tanyagazdaság fenntartását a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjától
számítva legalább három évig vállalja, és
d)
az a)–c) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.
(4) A 4. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének – az (1) bekezdésben foglaltakon
túl – további feltétele, hogy a pályázó lakóépülete villamos hálózati csatlakozással ne rendelkezzen, és erről
a pályázatában nyilatkozzon.
(5) Az 5. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételére az a 3. § (5)–(7) bekezdésében
foglalt feltételeknek megfelelő ügyfél jogosult,
a)
aki a támogatási szerződés megkötésekor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve,
ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés
hitelesített másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással,
b)
akinek a támogatási szerződés megkötésekor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele
miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,
c)
aki a támogatási szerződés megkötésekor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével
összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll
adósságrendezési eljárás alatt,
d)
aki a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának
nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,
e)
aki a 2011. évi CXII. törvény alapján az egyedi támogatási kérelmében, valamint a támogatási szerződésben
feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához
hozzájárul, és
f)
aki az a)–e) pontban foglaltakról az egyedi támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.
5. §		
A 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó, illetve egyedi
támogatási kérelmet benyújtó ügyfél, aki a pályázat, illetve az egyedi támogatási kérelem benyújtását megelőző
három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült, és az elnyert
támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem
teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke
6. §

(1) A támogatás forrása Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellékletének
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím,
5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljai részére megállapított keretösszeg.
(2) A 2. és 3. célterületre igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján
érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euro átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.
(3) Az 1–4. célterület egyes céljaira igénybe vehető támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások
tartalmazzák.
(4) Az igényelhető támogatás mértéke
a)
az 1. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének
mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig
a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – a 2. § (3) bekezdés
a) és a c) pontjában meghatározott célok esetében legfeljebb 90%-a, a 2. § (3) bekezdés b) pontban
meghatározott cél esetében 100%-a,
b)
a 2. célterület és a 3. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret
lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig
a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – a pályázat benyújtásának
időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának
időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a,
c)
a 4. és az 5. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 100%-a,
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d)

a 2. és 3. célterület esetében legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás
vagy vállalkozások rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatás keretének megfelelő forintösszeg.
(5) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is
tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak, illetve az egyedi támogatási kérelmet benyújtónak
a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat és az egyedi támogatási kérelem benyújtása
7. §

(1) Az 1–4. célterületek esetében
a)
a célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívás és pályázati adatlap készül, amelyeket a miniszter
jóváhagyását követően, a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati
portálon és a Herman Ottó Intézet a saját honlapján e rendelet hatálybalépését követő harminc naptári
napon belül tesz közzé,
b)
a pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon a pályázati felhívásban megadott
határidőig és módon – az abban előírt tartalommal és mellékletekkel – a Herman Ottó Intézethez egy eredeti
és két másolati példányban kell benyújtani,
c)
a pályázó egy célterületen belül kizárólag egy pályázatot nyújthat be, valamint
d)
a Herman Ottó Intézet a formai vagy tartalmi szempontból hiányosan benyújtott pályázat esetén, a pályázat
beérkezését követő tizenöt naptári napon belül, a hiányok megjelölésével, egy alkalommal, tíz naptári nap
határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót és egyben figyelmezteti, hogy ha a pályázatot
a kitűzött határidőn belül nem vagy ismételten hiányosan nyújtja be, az elutasításra kerül.
(2) Az 5. célterület esetében az egyedi támogatási kérelmet papír alapon egy eredeti példányban, postai úton,
2015. augusztus 15-ig (postai bélyegző dátuma) kell benyújtani a minisztériumhoz.

6. A pályázat és az egyedi támogatási kérelem elbírálása
8. §

(1) A miniszter a pályázatokra, valamint az egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó döntésének előkészítése
érdekében véleményezési jogosultsággal rendelkező, szakértőkből álló Bíráló Bizottságot hoz létre. A Bíráló
Bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és ő állapítja meg a Bíráló Bizottság működési rendjét is.
(2) A pályázatok értékelését
a)
az 1. célterület esetében az 1. mellékletben,
b)
a 2. célterület esetében a 2. mellékletben,
c)
a 3. célterület esetében a 3. mellékletben,
d)
a 4. célterület esetében a 4. mellékletben meghatározott pontozási rendszer szerint a Herman Ottó Intézet
végzi, amely az értékeléséről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.
(3) A Herman Ottó Intézet a 4. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel
ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében a pályázatok beérkezését követő tizenöt naptári napon
belül az MVH részére továbbítja a pályázó alábbi adatait:
a)
a pályázó neve, születési neve,
b)
a pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c)
a pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,
d)
a pályázó ügyfél-azonosítója,
e)
a pályázó által tett az egy és ugyanazon vállalkozás minősítésére és az alkalmazott üzleti évre vonatkozó
nyilatkozat adatait.
(4) Az MVH – a pályázó hozzájárulása alapján – a pályázó szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keretéről –
a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított öt naptári napon belül – tájékoztatja a Herman Ottó Intézetet.
(5) A Bíráló Bizottság – a Herman Ottó Intézet (2) bekezdés szerinti értékelése alapján – a pályázatok között rangsort
állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.
(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és
döntéséről értesíti a Herman Ottó Intézetet.
(7) A pályázatokat, valamint az egyedi támogatási kérelmeket a benyújtási határidő utolsó napját követő hatvan
naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélésére
is vonatkozhat. Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően –
a pályázónak, illetve az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfélnek lehetősége van a pályázati tartalmat,
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valamint az egyedi támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás
különbségének összegével csökkenteni.
(8) A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül – pályázat esetében a Herman Ottó
Intézet, egyedi támogatási kérelem esetében a miniszter írásban értesíti az érintett ügyfeleket.
(9) A nyertes pályázók, valamint az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyfelek névsorát,
az elnyert támogatás összegét és célterületének megnevezését a miniszter a kormányzati portálon – pályázat
esetében a Herman Ottó Intézet a saját honlapján is – a döntést követő tíz naptári napon belül közzéteszi, és ezzel
egyidejűleg értesítést küld az MVH részére az alábbi adattartalommal:
a)
a támogatásban részesülő ügyfél neve, születési neve,
b)
a támogatásban részesülő ügyfél lakóhelye vagy székhelye,
c)
a támogatásban részesülő ügyfél adószáma, vagy adóazonosító jele,
d)
a támogatásban részesülő ügyfél ügyfél-azonosítója,
e)
a támogatási cél vagy célok megnevezése,
f)
a támogatásban részesülő ügyfél részére támogatási célonként megítélt támogatás forintban és euróban
meghatározott összege,
g)
a támogatási döntés meghozatalának időpontja,
h)
a támogatásban részesülő ügyfél nyilatkozata szerint kapott valamennyi, az általános csekély összegű
rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összege.
9. §

(1) A támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő harminc naptári napon belül a miniszter
az 1–4. célterület esetében a nyertes pályázóval hatósági szerződést, az 5. célterület esetében az egyedi támogatási
kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyféllel támogatási szerződést köt, amelyben meghatározza
a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő
a nyertes pályázó vagy a támogatásban részesülő ügyfél kérelme alapján egy alkalommal, legfeljebb harminc
naptári nappal meghosszabbítható.
(2) A nyertes pályázó a pályázatban, az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyfél az egyedi
támogatási kérelmében foglaltak megvalósítására vonatkozó tartalmat a hatósági vagy támogatási szerződés
megkötését követően – pályázat esetében a Herman Ottó Intézet felé történő bejelentési kötelezettsége mellett –
legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja. A módosításra vonatkozó bejelentést
az azt kiváltó okról történő tudomásszerzéstől számított nyolc naptári napon belül, de legfeljebb a fejlesztés teljes
megvalósulását megelőző harmincadik napig lehet megtenni.
(3) A pályázati felhívásban előírt feltételeket, és a pályázatnak, valamint az egyedi támogatási kérelemnek a támogatási
döntés alapján elfogadott részét a hatósági, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási
határidőn belül, de legkésőbb 2016. április 30-ig kell teljesíteni.

7. Támogatási előleg
10. §

(1) A megítélt támogatás legfeljebb 50%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg
nyújtható.
(2) Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a fejlesztés
megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható.
(3) Részletekben kell folyósítani azt a támogatási előleget, amely az ötmillió forintot meghaladja. E rendelkezést nem
kell alkalmazni abban az esetben, amikor a támogatott tevékenység időtartama a hatvan napot nem haladja meg,
valamint a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlára folyósított költségvetési támogatások esetében.
(4) Ha a támogatásra jogosult ügyfél a támogatási előleg felhasználásával egyidejűleg a teljes támogatási tartalmat
megvalósította, akkor lehetősége van a támogatási előleggel történő elszámolás során a teljes támogatási
összeggel is egyidejűleg elszámolni.
(5) Előlegfizetés esetén az 1–4. célterület esetében a Herman Ottó Intézet előlegfizetési utasítást küld – a megkötött
hatósági szerződés Herman Ottó Intézethez történő hiánytalan megérkezését követő nyolc naptári napon belül –
az MVH és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal:
a)
a nyertes pályázó neve, születési neve,
b)
a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c)
a nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,
d)
a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,
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e)
f)
g)

a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés száma,
a támogatási cél vagy célok megnevezése,
a nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban
meghatározott összege, valamint
h)
a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendő előleg forintban és euróban meghatározott
összege.
(6) Az MVH – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – az 1–4. célterület esetében a kifizetési utasítás kézhezvételétől
számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon
belül gondoskodik az előleg – nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe
bejelentett fizetési számlaszámára történő – átutalásáról.
(7) Az 5. célterület esetében a miniszter – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – a kifizetési utasítás
kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt
naptári napon belül gondoskodik az előleg – támogatott támogatási szerződésében szereplő fizetési számlaszámára
történő – átutalásáról.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése
11. §

(1) Az 1–4. célterület esetében a támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek
a)
a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak, és a pályázat
összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, valamint azok
összhangban vannak a számviteli törvénnyel;
b)
a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli
bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;
c)
a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási
feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási
költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek
a munkaidejükben – munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással,
bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – keletkeztek;
d)
e rendelet hatálybalépésének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjáig
keletkeztek.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt képeznek – a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig –
a fejlesztés előkészítésében résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó
személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során
igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben – munka- vagy megbízási
szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva
és igazolt módon – a rendelet megjelenése időpontjáig keletkeztek.
(3) Az 5. célterület esetében a támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek
a)
a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és
a támogatási szerződésben, valamint annak mellékletében szerepelnek, és összhangban vannak a számviteli
törvénnyel;
b)
a támogatásban részesülő szervezetnél ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek
teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető,
c)
a támogatási döntés 8. § (9) bekezdése szerinti közzétételének napjától a fejlesztés befejezésének
a támogatási szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek.

12. §

(1) A támogatásban részesült ügyfélnek a pénzügyi és szakmai elszámolást legkésőbb a fejlesztésnek a hatósági
vagy a támogatási szerződésben foglalt befejezési időpontját követő tizenöt naptári napon belül kell benyújtania
a Herman Ottó Intézethez, egyedi támogatási kérelem esetében a minisztériumhoz. Az elszámoláshoz mellékelni
kell a támogatásban részesült ügyfél saját nevére szóló számviteli bizonylatainak és az azokhoz kapcsolódó
mellékleteknek egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, az azokhoz kapcsolódó – pályázat
esetében a pályázati felhívásokban is közzétett – számlaösszesítő nyomtatványt és szakmai beszámolót, valamint
fotódokumentációt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat a támogatásban részesült ügyfélnek
záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és
külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Az elszámolás elmulasztása
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(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

esetén – egyszeri hiánypótlási felhívást követően – az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
Ha a támogatásban részesült ügyfélnek a támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga
nincs, akkor a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.
Pályázat esetében a Herman Ottó Intézet, egyedi támogatási kérelem esetében a miniszter a jogosultságot
a támogatásban részesült ügyfél által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi és
dönt a kifizetésről, vagy ha a támogatásban részesült ügyfél a részére teljesített előleggel történő elszámolási
kötelezettségének – a hiánypótlási felhívás ellenére – nem tett eleget, dönt az intézkedésben való jogosulatlan
részvételről.
Az 1–4. célterület esetében, támogatási jogosultság megállapításakor a Herman Ottó Intézet a hatósági szerződésre
hivatkozva – a döntéshozatalt követő nyolc naptári napon belül – kifizetési utasítást küld az MVH és a minisztérium
részére az alábbi adattartalommal:
a)
a nyertes pályázó neve, születési neve,
b)
a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c)
a nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,
d)
a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,
e)
a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,
f)
a támogatási cél vagy célok megnevezése,
g)
a nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendő támogatás és az előlegként folyósított támogatás
összege, valamint
h)
az összesen megállapított támogatásból az elszámolások alapján jogos, kifizetendő támogatás forintban és
euróban meghatározott összege.
A támogatási szerződésbe, valamint a 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott célra irányuló fejlesztés
támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági
csekély összegű jellegéről szóló tájékoztatást. A szerződésben utalni kell a mezőgazdasági csekély összegű rendelet
címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás
összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.
Pályázat esetében az MVH, egyedi támogatási szerződés esetében a miniszter a forrás rendelkezésre állása esetén
– a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon
belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik a támogatásnak
a támogatásban részesült ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett, támogatási
szerződés esetében a támogatási szerződésben feltüntetett fizetési számlaszámára történő átutalásáról.

9. A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése
13. §

(1) Az e rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról az 1–4. célterület esetében a Herman
Ottó Intézet, az 5. célterület esetében a miniszter gondoskodik. A Herman Ottó Intézet a támogatott pályázatoknak,
a miniszter pedig a támogatott támogatási kérelmeknek a 10%-át 2016. december 31-ig a megvalósulás helyszínén
köteles ellenőrizni.
(2) Az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén – a visszafizetés elrendeléséről szóló határozat
alapján – az 1–4. célterület esetében a Herman Ottó Intézet, az 5. célterület esetében a miniszter tájékoztatja
az MVH-t az alábbi adattartalom megküldésével:
a)
a támogatásban részesülő ügyfél neve, születési neve,
b)
a támogatásban részesülő ügyfél lakóhelye vagy székhelye,
c)
a támogatásban részesülő ügyfél ügyfél-azonosítója,
d)
a támogatásban részesülő ügyfél adószáma vagy adóazonosító jele,
e)
a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat iktatószáma és kelte,
f)
a támogatási cél vagy célok megnevezése,
g)
a támogatásban részesülő ügyféltől támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és
euróban meghatározott összege,
h)
a Tv. 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.
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10. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó egyéb rendelkezések
14. §

(1) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
11–11/A. §-ában foglaltak az irányadóak.
(2) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás
a)
olyan vállalkozás számára, amely a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről,
az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik;
b)
a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
c)
a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, a következő
esetekben:
ca)
ha a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
cb)
abban az esetben, ha a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbadás;
d)
harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekre, nevezetesen
az exportált mennyiségekhez támogatás; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó
támogatás;
e)
amennyiben az az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatásnak minősül;
f)
a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító
járművek megvásárlása esetén;
g)
hitel vagy kezességvállalás formájában, amennyiben a kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá
lenne vonható, valamint ha a kedvezményezett az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő
helyzetnél rosszabb helyzetben van.
(4) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként
a)
olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre,
b)
a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódó támogatás, valamint
c)
az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

15. §

(1) Az általános csekély összegű rendelet alapján általános csekély összegű támogatás nyújtása esetén a támogatás
a 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
halmozható.
(2) A mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás nyújtása esetén,
a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az általános csekély
összegű rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások
esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel a mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján
nyújtott támogatások az általános csekély összegű rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó
felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű
támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása
vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne
részesüljön az általános csekély összegű rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(3) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg
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meghaladná a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/214/EU bizottsági rendeletben, a 702/2014/EU
bizottsági rendeletben és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati
és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott
támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december
16-i 1388/2014/EU bizottsági rendeletben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy
azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott
csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.
16. §

(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az általános csekély összegű rendelet hatálya
alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt csekély összegű támogatás
bruttó támogatástartalma együttesen 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.
(2) Általános csekély összegű támogatás nem nyújtható a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző
vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

17. §		
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a mezőgazdasági csekély összegű rendelet
hatálya alá tartozó, a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon
odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg
a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.

11. Záró rendelkezés
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez
Értékelési szempontrendszer a 2. § (3) bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz

1

A

B

C

D

Értékelési szempont

Max. pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

2

A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból

3

Igen, fejlesztendő járásból

2

Igen, kedvezményezett járásból

1

6

Nem

0

7

< 1000 fő

3

1000 – 2000 fő

2

2001– 5000 fő

1

10

> 5000 fő

0

11

Igen, legalább két évben nyújtott be
és minden alkalommal elutasításra is
került

2

Igen, az egyik évben nyújtott be és
elutasításra került

3

Nem nyújtott be egyik évre sem,
vagy nyújtott be és támogatásra is
került

0

Igen

3

Nem

0

> 50 tanyát érint a fejlesztés

3

10 - 50 tanyát érint a fejlesztés

2

18

< 10 tanyát érint a fejlesztés

1

19

> 100 tanyai lakost érint a fejlesztés

3

50-100 tanyai lakost érint a fejlesztés

2

21

< 50 tanyai lakost érint a fejlesztés

1

22

A célcsoport > 25%-a 60 év feletti

5

A célcsoport 10-25%-a 60 év feletti

3

24

A célcsoport < 10%-a 60 év feletti

1

25

A célcsoport > 25%-a 18 év alatti

5

A célcsoport 10-25%-a 18 év alatti

3

A célcsoport < 10%-a 18 év alatti

1

A fejlesztés egyértelműen indokolt

5

A fejlesztés kifogásokkal indokolt

2

3
4
5

8
9

Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A
kategóriák közül „Igen” esetében a legmagasabb pontszám
kerül figyelembe vételre.)

A település 2014. január 1-én érvényes lakosságszáma,
ahonnan a pályázatot benyújtották.

3

3

A pályázó a most megpályázott támogatási célra a 2011., a
2012., vagy a 2013. évi Tanyafejlesztési Program során is
nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai
12 ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata után
befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban forráshiányra
hivatkozva végül mégsem részesült pozitív támogatási
döntésben?
13

3

14 A település kistérségére vonatkozóan készítettek-e a 2011., a
2012. vagy a 2013. évi program kiírásának keretén belül Térségi
15 tanyafejlesztési programot?

3

16
17 Hány tanyát érint a fejlesztés?

20 Hány állandó tanyai lakost érint a fejlesztés?

23

26

A 60 év feletti állandó tanyai lakosok aránya a fejlesztés
célcsoportján belül.

A 18 év alatti állandó tanyai lakosok aránya a fejlesztés
célcsoportján belül.

3

3

5

5

27
28
29

Indokolt-e a fejlesztés a tanyavilág részletes bemutatása
alapján?

5
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A

B

C

D

Értékelési szempont

Max. pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

30

A fejlesztés alig indokolt

0

31

A bemutatás részletes, ezek alapján
a választott fejlesztés teljes
mértékben megfelelőnek tűnik a
probléma megoldására, valamint
technológiai, műszaki fejlesztés
esetén kitér annak részletes
bemutatására.

2

A bemutatás nem részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés nem
tűnik teljes mértékben
megfelelőnek a probléma
megoldására, vagy technológiai,
műszaki fejlesztés esetén nem tér ki
annak részletes bemutatására.

0

Egymásra épülő fejlesztésekről van
szó: vagy több célra is pályázik, vagy
több eszközt szerez be, vagy építési
munkálatok mellett
eszközbeszerzésre is pályázik.

5

Nem egymásra épülő fejlesztésekről
van szó: csak egy célra pályázik, csak
egy eszközt szerez be, csak építési
munkálatra pályázik. Technológiai,
műszaki fejlesztés esetén kitérnek
annak részletes bemutatására.

1

2

32

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban
hasznos-e? Egymásra épülő fejlesztés sorozatról van-e szó? A
bemutatás mennyire részletes? Kitér-e a technológia
bemutatására? Ha releváns, kitér-e a műszaki bemutatásra?

33

5

34

35

A VILLANY NÉLKÜLI TANYÁK VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

36 Megújuló energiaforrással (nap-, szél-, geotermikus, vízi
37 energia) fogja-e megvalósítani a fejlesztést?
38
39

Mobil eszközt telepítenek-e a fejlesztés során?

5

5

40
A fejlesztéssel érintett állandó tanyai lakosok hány százaléka 14
41
éven aluli gyermek?
42

6

43
A fejlesztésben résztvevő állandó tanyai lakosok hány százaléka
44
részesül rendszeres szociális támogatásban?
45
46

4

Igen

5

Nem

0

Igen

5

Nem

0

>=25%

6

<25%

3

Nincs 14 éven aluli gyermek.

1

>50%

4

25-50%

2

<25%

1

A TANYÁKON ÉLŐK EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK VÉGZÉSE

47
Hány tanyai kút vízminőség vizsgálatát fogja a pályázó
48
elvégezni?
49
50 Az érintett állandó tanyai lakosok hány százaléka részesül
51 rendszeres szociális támogatásban?

10

10

> 30 kút

10

10–30 kút

5

< 10 kút

3

>50%

10

30-50%

5

16631

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 95. szám

1

A

B

C

D

Értékelési szempont

Max. pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

52

<30%

53

A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSE

54

3

> 2 tanyagondnoki szolgálatot

6

2 tanyagondnoki szolgálatot

3

56

1 tanyagondnoki szolgálatot

1

57

A szervezetnek már jól működő
infrastrukturális erőforrásai,
kapacitásai vannak, állandóan
foglalkoztat embereket.

3

A tanyagondnoki szolgálat, szervezet erőforrásainak
58 bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások,
foglalkoztatás.

A szervezetnek már vannak működő
infrastrukturális erőforrásai,
kapacitásai, csak ideiglenesen
foglalkoztat embereket.

1

A szervezetnek nincsenek
infrastrukturális erőforrásai,
kapacitásai, nem foglalkoztat
ideiglenesen sem embereket.

0

Igen

4

Nem

0

Igen, > 50%-kal

7

Igen, 21 - 50%-kal

5

Igen, < 20%-kal

3

Nem

0

55 Hány tanyagondnoki szolgálatot fejleszt?

6

3

59

60 A pályázat tartalmazza-e esélyegyenlőségi programok
61 megvalósítását?

4

62
63 A fejlesztés után bővülni fog-e az ellátott tanyák, tanyasi
64 emberek köre?

7

65
66
67

PARTNERSÉG, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
Legalább 3 járás

3

1 - 2 járás

1

Legalább 5 település

5

2 - 4 település

3

71

1 település

1

72

> 3 partner

3

1 - 3 partner

1

Nincs partner

0

Igen

3

Nem

0

Igen

3

Nem

0

68

A megvalósításban részt vevő járások száma.

3

69
70 A megvalósításban részt vevő települések száma.

73 A megvalósításban részt vevő partnerek száma.

5

3

74
75 A megvalósítás során alkalmaznak-e önkéntes, közösségi
76 munkát?
77
78

A megvalósítás során alkalmaznak-e közmunkát?

3

3
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Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

79
Illeszkedik-e a fejlesztés megyei, járási, kistérségi, vagy
80 települési fejlesztési tervekhez?

3

81
82

Igen és ezeket kifejtve látszik a
relevancia.

3

Igen, de ezeket nem fejti ki
részletesen, nem látszik a relevancia.

1

Nem

0

A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, és ezeket igyekszik
számszerűsíteni.

3

A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, de ezeket nem
számszerűsíti.

2

A fejlesztésnek csak egy pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredményét jelöli.

1

86

A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredménye, vagy
amit megadnak nem releváns.

0

87

A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
amelyet a pályázó részletesen
bemutat.

3

88

A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
vagy a felsoroltak nem
megalapozottak, egyáltalán nem
részletezettek.

0

89

A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy természeti
hatása.

3

A fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy természeti
hatása, de van részletes terv, leírás
arra, hogy a pályázó ezt hogyan
semlegesíti.

1

A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti hatása,
és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.

0

83

84 A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több
pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot
érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási,
foglalkoztatási, szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen
kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban
várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?
85

A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a
társadalmi környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a
pályázó?

90 A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre,
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen?

91

3

3

3

16633

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 95. szám

1
92

A

B

C

D

Értékelési szempont
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Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA, KIHASZNÁLTSÁGA

93

A fejlesztés hosszú távú fenntartása
biztosított, erre van piaci fedezet.
Sem a kivitelezésnek, sem a
gazdálkodás fenntartásának nincs
semmilyen előre látható kockázata.

3

94

A fejlesztés hosszú távú fenntartása
nem teljesen biztosított. Vannak
előre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási kockázatok,
de ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát
adni.

2

95

A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás fenntartási
kockázatai vannak, de ezek
kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.

1

96

A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás fenntartási
kockázatai vannak, és ezek
kezelésére a pályázó nem felkészült,
nem tud rá hiteles alternatívát adni.

0

97

A kihasználtság indokolja a
beruházást. A bemutatás részletes. A
jövőben várhatóan tovább fog
növekedni a kihasználtság.

3

A kihasználtság mértéke nem
egyértelműen indokolja a
beruházást, vagy a bemutatás nem
elég részletes. A jövőben várhatóan
stagnálni fog a kihasználtság.

0

Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre
pénzügyi fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben,
akár a fenntartásban kockázata, ennek mekkora a
valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a
pályázó?

A kihasználtság mértéke indokolja-e a beruházást? Részletes-e
a bemutatás? A jövőben fog-e tovább növekedni a
kihasználtság?

3

3

98

99

KÖLTSÉGVETÉS, FORRÁSSZERKEZET
A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kal
nagyobb.

2

101

A saját forrás csak a kötelező
minimum.

0

102

A saját forrást teljes egészében hitel
nélkül fedezi.

3

A saját forrás felét nem haladja meg
a hitel mértéke.

1

A saját forrás felét meghaladja a
hitel mértéke.

0

100

Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy
több?

103 Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem,
akkor az önrész mekkora része hitel?

2

3

104
105

MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM

100
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2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez
Értékelési szempontrendszer a 2. § (4) bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz

1
2

A

B

C

D

Értékelési szempont

Max.
pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

A TANYA ÉS A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA
Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból

3

Igen, fejlesztendő járásból

2

Igen, kedvezményezett járásból

1

6

Nem

0

7

< 1000 fő

3

1000 – 2000 fő

2

2001– 5000 fő

1

> 5000 fő

0

Igen

0

Nem

1

Igen, legalább két évben nyújtott
be és minden esetben elutasításra
is került

1

Igen, egy évben nyújtott be és
elutasításra került

2

Nem nyújtott be egyik évre sem,
vagy nyújtott be és támogatásra is
került

0

A fejlesztendő tanya a pályázó
lakóhelye

2

17

A fejlesztendő tanya a pályázó
tartózkodási helye

0

18

> 10 év

2

3 - 10 év

1

20

< 3 év

0

21

> 5 fő

3

4 - 5 fő

2

2-3 fő

1

24

1 fő

0

25

A tanyán legalább három családi
generáció él együtt.

2

A tanyán egy, vagy kettő családi
generáció él együtt.

1

> 2 fő

2

1-2 fő

1

0 fő

0

3
4
5

8
9

Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A
kategóriák közül „Igen” esetében a legmagasabb pontszám kerül
figyelembe vételre.)

A település 2014. január 1-én érvényes lakosságszáma, ahonnan
a pályázatot benyújtották.

3

3

10
11 A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó betöltötte-e
12 már a 40. életévét?

1

13

A 2011. évi, a 2012. évi, a 2013. évi vagy a 2014. évi
Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be pályázatot, melyet a
pályázatkezelő a formai ellenőrzés és a jogosultsági szempontok
14
vizsgálata után befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban
forráshiányra hivatkozva végül mégsem részesült pozitív
támogatási döntésben?
15

2

16
A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye?

19 A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él tanyán?

22
23

26

A tanyán élő állandó lakosok száma.

A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő,
gyermek).

2

2

3

2

27
28 A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma.
29

2

16635

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 95. szám

1

A

B

C

D

Értékelési szempont
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pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

30

Van, és főállású.

2

Van, de nem főállású.

1

Nincs

0

< 50 ha

2

> =50 ha

1

>= 50%

1

< 50%

0

37

Lakóépület felújítási éve 2000, vagy
annál korábbi.

1

38

Lakóépület felújítási éve 2000-nél
későbbi.

0

39

Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000, vagy annál
korábbi.

1

40

Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000-nél későbbi.

0

41

Nincs se vezetékes, se egyedi
villany.

1

Nincs vezetékes ivóvíz.

1

Nincs fúrt kút.

1

44

Nincs szilárd burkolatú út.

1

45

Nincs gépkocsi.

1

>= 3 km

1

<3km

0

> 5 különböző fajta haszonállatot
tart.

3

4 - 5 különböző fajta haszonállatot
tart.

2

50

1-3 különböző fajta haszonállatot
tart.

1

51

Nem tart haszonállatot.

0

Igen

2

Nem

0

Igen

1

Nem

0

Igen

1

Nem

0

A tanyagazdaságban a tanyagazdán kívüli foglalkoztatottak
31
száma.
32
33
34
35
36

2

Mekkora a földbirtok mérete?

2

A földbirtok mekkora egybefüggő része fekszik a tanya körül?

1

Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota?

2

42
43

46
47

Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?

Milyen távolságban fekszik a tanya szilárd burkolatú úttól?

5

1

48
49

Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik?

52 Tart-e valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajtát? Amennyiben igen, sorolja fel a
53 fajtákat!
54
55
56
57

3

2

Önellátás mellett értékesít-e állatot?

1

Folytat legeltető állattartást gyepterületen?

1
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pont

> 5 különböző fajta növényt
termeszt

3

4 - 5 különböző fajta növényt
termeszt.

2

1 - 3 különböző fajta növényt
termeszt.

1

Nem foglalkozik
növénytermesztéssel.

0

Igen

1

Nem

0

Igen

1

Nem

0

Igen

3

Nem

0

68

Önellátásra termel.

1

69

Helyi piacra termel, közvetlenül
értékesít.

1

Felvásárlónak, kereskedőnek
értékesít.

1

Ha a helyi piac, közvetlen
értékesítés aránya legalább akkora,
mint a felvásárlónak értékesítés
aránya.

1

Igen

1

Nem

0

< 2 millió Ft

4

2 – 4 millió Ft

3

4 - 6 millió Ft

2

> 6 millió Ft

1

Igen

1

Nem

0

Igen

1

Nem

0

Igen

1

Nem

0

Legalább három támogatási cél
megjelölése.

5

Két támogatási cél megjelölése.

3

Egy támogatási cél megjelölése.

1

58
59
60

Milyen mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik?
Nevezze meg a termesztett fajtákat!

3

61
62 Termeszt-e tájfajta növényt? Amennyiben igen, sorolja fel a
63 fajtákat!
64
65
66
67

1

Termeszt-e gyümölcs tájfajta növényt?

1

Ellenőrzött ökológiai gazdálkodást folytat a tanyán?

3

70 Hol értékesíti a tanyai termékeket?

4

71

72
73

Rendelkezik-e védjegyes tanyai termékkel?

1

74
75 A tanyagazdaság 2012., 2013. és 2014. évi nettó bevételének
76 átlaga.

4

77
78 Tagja-e valamilyen gazdatársulatnak, szövetkezetnek, TÉSZ-nek,
79 TCS-nek?
80
81

Rendelkezik-e szaktanácsadói szerződéssel?

1

82 Foglalkozik a tanyagazdaságban mezőgazdasági alapanyagok
83 feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal, vendéglátással?
84

1

1

A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA

85
Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás
86 megjelenése.
87

5
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A bemutatás részletes, ezek alapján
a választott fejlesztés teljes
mértékben megfelelőnek tűnik a
probléma megoldására, valamint
technológiai, műszaki fejlesztés
esetén kitér annak részletes
bemutatására.

3

A bemutatás nem részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés nem
tűnik teljes mértékben
megfelelőnek a probléma
megoldására, vagy technológiai,
műszaki fejlesztés esetén nem tér
ki annak részletes bemutatására.

1

A fejlesztés csak gazdálkodási
célokat szolgál, nem tartalmaz
lakóépület felújítást.

2

91

A fejlesztés gazdálkodási célok
mellett lakóépület felújítást is
szolgál.

1

92

A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat is
bevon.

2

93

A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat
nem von be.

0

94

Védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajta
beállítását vállalja a pályázati
projekt keretében.

1

95

Gyümölcs tájfajta ültetését vállalja.

1

Tájfajta növény termesztését
vállalja.

1

97

A klímaváltozásra való
felkészülésre kísérleti növény
termesztését vállalja.

2

98

Legalább 10%-kal növekszik az
állatállomány nagysága a
tanyagazdaságban.

1

1

88

3

89

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznose? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai,
kitér-e a technológia részletes bemutatására? A megvalósuló
fejlesztés milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat?
90 Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat?
2

2

96 Vállalások a program keretében.

8
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A

B

C

D

Értékelési szempont

Max.
pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

99

A fejlesztés hatására legalább 10%kal növekszik a kertészet mérete a
tanyagazdaságban.

1

100

Tanyasi termékére védjegy
használatát vállalja.

1

1

101

A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, és ezeket igyekszik
számszerűsíteni.

4

A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, de ezeket nem
számszerűsíti.

2

104

A fejlesztésnek csak egy pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredményét
jelöli.

1

105

A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredménye, vagy
amit megadnak nem releváns.

0

106

A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
amelyet a pályázó részletesen
bemutat.

2

107

A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
vagy a felsoroltak nem
megalapozottak, egyáltalán nem
részletezettek.

0

108

Igen

1

Nem

0

A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy természeti
hatása.

3

102

103 A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több
pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot
érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási,
foglalkoztatási és szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen
kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban
várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?

A fejlesztésnek van-e releváns, közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó?

A projekt megvalósítása során végez-e parlagfű mentesítést?

4

2

1

109

110

A fejlesztésnek van-e közvetlen negatív hatása a környezetre,
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen?

3
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A

B

C

D

Értékelési szempont

Max.
pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

111

A fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy természeti
hatása, de van részletes terv, leírás
arra, hogy a pályázó ezt hogyan
semlegesíti.

1

112

A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti hatása,
és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.

0

1

113

A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA

114

A fejlesztés hosszú távú fenntartása
biztosított, erre van piaci fedezet.
Sem a kivitelezésnek, sem a
gazdálkodás fenntartásának nincs
semmilyen előre látható kockázata.

5

115

A fejlesztés hosszú távú fenntartása
nem teljesen biztosított. Vannak
előre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási
kockázatok, de ezek kezelésére a
pályázó felkészült, igyekszik rá
alternatívát adni.

3

A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, de
ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát
adni.

1

A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, és
ezek kezelésére a pályázó nem
felkészült, nem tud rá hiteles
alternatívát adni.

0

A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kal
nagyobb.

2

120

A saját forrás csak a kötelező
minimum.

0

121

A saját forrást teljes egészében
hitel nélkül fedezi.

3

A saját forrás felét nem haladja
meg a hitel mértéke.

2

A saját forrás felét meghaladja a
hitel mértéke.

1

Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre
piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a
gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a
valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a
pályázó?

5

116

117

118

FORRÁSSZERKEZET

119
Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több?

122 Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem,
akkor az önrész mekkora része hitel?

2

3

123
124

MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM

100
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3. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez
Értékelési szempontrendszer a 2. § (5) bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz

1

A

B

C

D

Értékelési szempont

Max.
pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

2

A TANYA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA
Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból

3

Igen, fejlesztendő járásból

2

Igen, kedvezményezett járásból

1

6

Nem

0

7

< 1000 fő

3

1000 – 2000 fő

2

2001– 5000 fő

1

10

> 5000 fő

0

A 2013. évi Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be
pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai ellenőrzés és a
jogosultsági szempontok vizsgálata után befogadott, amelyről ki
12 is értesítették, azonban forráshiányra hivatkozva végül mégsem
részesült pozitív támogatási döntésben?

Igen, nyújtott be és elutasításra
került

1

1

Nem nyújtott be, vagy nyújtott be
és támogatásra is került

0

13 A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó betöltötte-e
14 már a 40. életévét?

1

Igen

0

Nem

1

A fejlesztendő tanya a pályázó
lakóhelye

2

16

A fejlesztendő tanya a pályázó
tartózkodási helye

0

17

> 10 év

2

3 - 10 év

1

19

< 3 év

0

20

> 5 fő

3

4 - 5 fő

2

2-3 fő

1

1 fő

0

A tanyán legalább három családi
generáció él együtt.

2

A tanyán egy, vagy kettő családi
generáció él együtt.

1

> 2 fő

2

1-2 fő

1

0 fő

0

Igen, közép/felsőfokú
agrárvégzettséggel.

3

Nem.

0

< 2 ha

0

3
4
5

8
9

Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A
kategóriák közül „Igen” esetében a legmagasabb pontszám kerül
figyelembe vételre)

A település 2014. január 1-én érvényes lakosságszáma, ahonnan a
pályázatot benyújtották.

3

3

11

15
A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye?

18 A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él tanyán?

21
22

A tanyán élő állandó lakosok száma.

2

2

3

23
24
25

A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő,
gyermek).

2

26
27 A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma.

2

28
29 Rendelkezik-e mezőgazdasági, vagy élelmiszeripari
végzettséggel?
30

3

31 Mekkora szabad földterület tartozik a tanyához?

2
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1

A

B

C

D

Értékelési szempont

Max.
pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

32

2-5ha

1

33

> 5 ha

2

34

Lakóépület felújítási éve 2000, vagy
annál korábbi.

2

35

Lakóépület felújítási éve 2000-nél
későbbi.

1

36

Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000, vagy annál
korábbi.

2

37

Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000-nél későbbi.

1

38

Nincs se vezetékes, se egyedi
villany.

1

Nincs vezetékes ivóvíz.

1

Nincs fúrt kút.

1

41

Nincs szilárd burkolatú út.

1

42

Nincs gépkocsi.

1

>= 3 km

1

<3km

0

> 5 különböző fajta haszonállat

4

4 - 5 különböző fajta haszonállat

3

1-3 különböző fajta haszonállat

2

Nem tervez haszonállatot tartani.

0

Igen

2

Nem

0

Igen

2

Nem

0

Igen

2

Nem

0

55

> 5 különböző fajta növényt
termesztene.

4

56

4 - 5 különböző fajta növényt
termesztene.

3

1 - 3 különböző fajta növényt
termesztene.

2

Nem foglalkozna
növénytermesztéssel.

0

Igen

2

Nem

0

Igen

2

Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota?

4

39
40

43
44

Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?

Milyen távolságban fekszik a tanya szilárd burkolatú úttól?

5

1

45
46 Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik majd? Nevezze meg
a fajtákat!
47

4

48
49 Beállít valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajtát? Amennyiben igen, sorolja fel a
50 fajtákat!
51
52
53
54

57

2

Önellátás mellett értékesítésre is tart majd állatot?

2

Folytat-e majd legeltető állattartást gyepterületen?

2

Hány fajta mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik
majd? Nevezze meg a fajtákat!

4

58
59 Termeszt-e majd tájfajta növényt? Amennyiben igen, sorolja fel a
60 fajtákat!

2

61 Termeszt-e majd gyümölcs tájfajta növényt?

2
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A

B

C

D

Értékelési szempont

Max.
pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

62

Nem

0

Igen

3

Nem

0

Önellátásra termelne.

1

Helyi piacra termelne, közvetlenül
értékesítene.

1

Igen

2

Nem

0

Igen

1

Nem

0

Legalább három támogatási cél
megjelölése.

5

Két támogatási cél megjelölése.

3

74

Egy támogatási cél megjelölése.

1

75

A bemutatás részletes, ezek alapján
a tervezet teljes mértékben
megfelelőnek tűnik tanyagazdaság
beindítására, valamint
technológiai, műszaki fejlesztés
esetén kitér annak részletes
bemutatására.

5

A bemutatás nem részletes, ezek
alapján tervezet nem tűnik teljes
mértékben megfelelőnek
tanyagazdaság beindítására, vagy
technológiai, műszaki fejlesztés
esetén nem tér ki annak részletes
bemutatására.

1

A fejlesztés csak gazdálkodási
célokat szolgál, nem tartalmaz
lakóépület felújítást.

3

78

A fejlesztés gazdálkodási célok
mellett lakóépület felújítást is
szolgál.

1

79

A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat is
bevon.

2

80

A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat
nem von be.

0

81

A gazdaság energia-ellátásának
több mint 75%-át megújuló
erőforrásból kívánja fedezni.

5

A gazdaság energia-ellátásának 5074%-át megújuló erőforrásból
kívánja fedezni.

4

63
64

Vállalja ökológiai gazdálkodás folytatását a tanyán?

3

65

Hol értékesíti majd a tanyai termékeket? Milyen felvásárló bázisra
66 számít?

2

67 Foglalkozik majd a tanyagazdaságban mezőgazdasági
alapanyagok feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal,
68 vendéglátással?

2

69
70
71

A projekt megvalósítása során végez-e parlagfű mentesítést?

1

A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA

72
Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás
73 megjelenése.

5

5

76

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelelő-e a tervezet
tanyagazdaság beindítására? Reálisak-e az elképzelések? A
bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai, kitére a technológia részletes bemutatására? A megvalósuló fejlesztés
milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat? Bevon-e a
77 fejlesztésbe helyi vállalkozókat?
3

2

A fenntarthatóság megjelenése a gazdaság kiépítésében,
működésében.
82

5
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1

A

B

C

D

Értékelési szempont

Max.
pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

83

A gazdaság villamosenergiaellátásának 25- 49%-át megújuló
erőforrásból kívánja fedezni.

3

84

A gazdaság villamosenergiaellátásának 25%-ánál kisebb részét
fedezné megújuló erőforrásból.

1

A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, és ezeket igyekszik
számszerűsíteni.

4

A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, de ezeket nem
számszerűsíti.

2

88

A fejlesztésnek csak egy pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredményét
jelöli.

1

89

A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredménye, vagy
amit megadnak nem releváns.

0

90

A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
amelyet a pályázó részletesen
bemutat.

3

91

A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
vagy a felsoroltak nem
megalapozottak, egyáltalán nem
részletezettek.

0

92

A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy természeti
hatása.

3

A fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy természeti
hatása, de van részletes terv, leírás
arra, hogy a pályázó ezt hogyan
semlegesíti.

1

85

A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI

86

87 A fejlesztés várható eredményei: Több pozitív eredménye van-e a
fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a
pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási és szolgáltatási
eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e
ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény,
elmozdulás, mint amit megadtak?

A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó?

A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre, vagy
a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen?
93

4

3

3
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A

B

C

D

Értékelési szempont

Max.
pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti hatása,
és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.

0

94

95

A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA

96

A fejlesztés hosszú távú fenntartása
biztosított, erre van piaci fedezet.
Sem a kivitelezésnek, sem a
gazdálkodás fenntartásának nincs
semmilyen előre látható kockázata.

5

97

A fejlesztés hosszú távú fenntartása
nem teljesen biztosított. Vannak
előre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási
kockázatok, de ezek kezelésére a
pályázó felkészült, igyekszik rá
alternatívát adni.

3

98

A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, de
ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát
adni.

1

99

A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, és
ezek kezelésére a pályázó nem
felkészült, nem tud rá hiteles
alternatívát adni.

0

A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kal
nagyobb.

2

A saját forrás csak a kötelező
minimum.

0

A saját forrást teljes egészében
hitel nélkül fedezi.

3

A saját forrás felét nem haladja
meg a hitel mértéke.

2

A saját forrás felét meghaladja a
hitel mértéke.

1

Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre
piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a
gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a
valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a
pályázó?

100

5

FORRÁSSZERKEZET

101
Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több?

2

102
103

104

Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem,
akkor az önrész mekkora része hitel?

3

105
106

MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM

100
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4. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez
Értékelési szempontrendszer a 2. § (6) bekezdése esetében benyújtott pályázatokhoz

1

A

B

C

D

Értékelési szempont

Max.
pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

2

A TANYÁN ÉLŐ LAKOSOK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

3

> 10 év

2

3 - 10 év

1

5

< 3 év

0

6

Állással rendelkező személy

0

Önfoglalkoztatott

1

Munkanélküli

2

9

Gazdaságilag nem aktív személy

3

10

Alapfokú iskolai végzettség

2

Középfokú iskolai végzettség

1

12

Felsőfokú iskolai végzettség

0

13

A fejlesztendő tanya a pályázó
lakóhelye

2

14

A fejlesztendő tanya a pályázó
tartózkodási helye

0

15

> 4 fő

2

3-4 fő

1

1-2 fő

0

A tanyán legalább három családi
generáció él együtt.

1

A tanyán egy, vagy kettő családi
generáció él együtt.

0

> 3 fő

2

1-3 fő

1

Nem él a tanyán 18 évnél fiatalabb.

0

Igen

1

Nem

0

> 3 fő

2

1-3 fő

1

Nem él a tanyán 60 évnél idősebb.

0

Igen

2

Nem

0

Igen, tanyagondnokkal.

1

Igen, családsegítővel.

1

Nincs kapcsolata segítőkkel.

0

< 50 000 Ft

2

4

7
8

A lakcímkártyán található dátum szerint a pályázó hány éve él
tanyán?

A pályázó munkaerő piaci helyzete.
(egyet választhat)

11 A pályázó legmagasabb iskolai végzettsége.

A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye?

16 A tanyán élő állandó lakosok száma.

2

3

2

2

2

17
18
19

A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő,
gyermek).

1

20
21 A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma.

2

22
23
24

A pályázó gyermekét/gyermekeit egyedül neveli?

1

25
26

A tanyán élő 60 év felettiek száma.

2

27
28
29

Él-e a tanyán tartósan beteg, fogyatékkal élő, rokkant személy?

2

30
31 Együttműködik-e tanyagondnokokkal, családsegítőkkel?

2

32
33 Mennyi a tanyán élők egy főre jutó havi nettó jövedelme?

2
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A

B

C

D

Értékelési szempont

Max.
pont

Értékelési szempontok kategóriák
szerint

Adható
pont

34

50 000-80 000 Ft

1

35

> 80 000 Ft

0

36

A TANYA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA
Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból

3

Igen, fejlesztendő járásból

2

Igen, kedvezményezett járásból

1

Nem

0

Igen

1

Nem

0

> 6 km

4

4-6 km

3

1-3 km

2

46

< 1 km

1

47

< 500 m

0

500-2500 m

1

> 2500 m

2

Igen, rendelkeznek.

0

Nem rendelkeznek.

1

Nincs se vezetékes, se egyedi
villany.

2

Nincs vezetékes ivóvíz.

1

Nincs fúrt kút.

2

55

Nincs szilárd burkolatú út.

1

56

Nincs gépkocsi.

1

57

1990, vagy azelőtti években

2

1991-2000 közötti években

1

2000, vagy azutáni években

0

Igen, vállalja.

5

Nem vállalja.

0

Mobil (hordozható)

2

Helyhez kötött

0

37
Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A
38 kategóriák közül „Igen” esetében a legmagasabb pontszám kerül
figyelembe vételre)
39

3

40
41 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezett, vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott
42 településről nyújtották-e be a pályázatot?

1

43
44
45

Milyen messze található a tanya a legközelebbi településtől?

Milyen messze található a tanya a legközelebbi szilárd burkolatú
48
úttól?
49
50
51

Rendelkeznek-e földterülettel?

4

2

1

52
53

Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?

54 (többet is megjelölhet)

58 A tanyai lakóépület utolsó felújítási éve.

7

2

59
60 Vállalja-e, hogy a villamosenergia-ellátáshoz szükséges energiát
61 megújuló energiaforrásból fogja előállítani?

5

62 A sziget üzemű villamos energiát termelő berendezést helyhez
kötötten telepíti, vagy mobil (hordozható) eszközt telepítenek-e
63 a fejlesztés során?

2

64

MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM

50
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A földművelésügyi miniszter 36/2015. (VI. 30.) FM rendelete
egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény
23. § j) és l) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 3., 4., 5., 6., 8., 9. és 10. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
az 1. és a 2. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §
6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
az 5. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben,
a 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet módosítása
1. §		
Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet Melléklet 1. függelék „Erdészeti
gépek” táblázatának „A jogosítvány megszerzéséhez előírt szakképesítés” oszlopához fűzött megjegyzésben
a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet köteles állásfoglalást kérni a Vidékfejlesztési
Minisztériumtól” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet köteles állásfoglalást kérni a Földművelésügyi
Minisztériumtól” szöveg lép.

2. A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet módosítása
2. §		
A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet Melléklet 8.4. pont
„a) Mezőgazdasági gépek” táblázatának „A jogosítvány megszerzéséhez előírt szakképesítés” oszlopához fűzött
megjegyzésben a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet köteles állásfoglalást
kérni a Vidékfejlesztési Minisztériumtól” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet köteles állásfoglalást kérni
a Földművelésügyi Minisztériumtól” szöveg lép.

3. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól
szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása
3. §		
A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003.
(VII. 16.) FVM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében az „az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézete (a továbbiakban: KSZI)” szövegrész
helyébe az „a Herman Ottó Intézet”,
b)
4. § (1) bekezdésében a „KSZI-hez” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézethez”,
c)
6. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 7. § (1) és (3) bekezdésében a „KSZI” szövegrész helyébe a „Herman Ottó
Intézet”,
d)
2. számú melléklet szerinti „Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány” minta a) pontjában
a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium”
szöveg lép.
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4. Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének
feltételeiről szóló 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet módosítása
4. §		
Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló
1/2010. (I. 14.) FVM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban:
NAKVI)” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet”,
b)
3. § (1) bekezdésében a „NAKVI” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet”,
c)
3. § (2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében a „NAKVI” szövegrészek helyébe a „Herman Ottó Intézet”
szöveg lép.

5. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez
kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása
5. §		
A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek
megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet
a)
1. § 18. pontjában a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI)” szövegrész
helyébe a „Herman Ottó Intézet”,
b)
3. melléklet címében a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet” szövegrész helyébe
a „Herman Ottó Intézet”
szöveg lép.

6. A vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló
114/2013. (XII. 12.) VM rendelet
6. §		
A vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 114/2013. (XII. 12.)
VM rendelet 1. melléklet e) pontjában a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet”
szöveg lép.

7. A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak
szervezésére kijelölt intézményekről szóló 128/2013. (XII. 20.) VM rendelet módosítása
7. §		
A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt
intézményekről szóló 128/2013. (XII. 20.) VM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézetet (a továbbiakban:
NAKVI)” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézetet”,
b)
2. §-ában a „NAKVI” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet”
szöveg lép.

8. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter
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A földművelésügyi miniszter 37/2015. (VI. 30.) FM rendelete
a mesterséges feltételteremtésről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
előny: a mesterséges feltételteremtéssel és a mesterséges feltételteremtés nélkül igényelhető egységes
területalapú támogatási összegek különbsége;
b)
egységes területalapú támogatás: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes
területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehető egységes területalapú
támogatás;
c)
mesterséges feltételteremtés: a 4. § (1) bekezdése szerinti feltétel (a továbbiakban: releváns feltétel) olyan
– formálisan jogszerűnek minősülő – megvalósítása, amely a támogatás kötelező elvonásából eredő hatások
elkerülésére irányul;
d)
támogatás: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők
részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és
a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) szerinti alaptámogatás az adott
támogatási évre vonatkozóan;
e)
támogatás kötelező elvonása: az egységes területalapú támogatás 150 000 eurót meghaladó részének
a 150 000 eurót meghaladó rész 5%-ával történő csökkentése, ha a mezőgazdasági termelőnek adott évre
nyújtandó egységes területalapú támogatás összege 150 000 euró és 176 000 euró között van, továbbá
az egységes területalapú támogatás 176 000 euró feletti részének teljes mértékben történő elvonása, ha
a mezőgazdasági termelőnek adott évre nyújtandó egységes területalapú támogatás összege meghaladja
a 176 000 eurót;
f)
ügyfél: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott
egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet
szerinti egységes kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő, aki a támogatás alapjául szolgáló terület
vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül.
2. §		
Az Európai Unió kötelezően alkalmazandó jogi aktusában előírt esetben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) a mesterséges feltételteremtés fennállását a kiválasztott sokaságból kockázatelemzés
alapján vagy az ügyfél kérelmére vizsgálja.
3. §		
Az MVH a mesterséges feltételteremtés tényét a mesterséges feltételteremtés vizsgálatára irányuló eljárás keretében
beszerezhető, rendelkezésére álló adatok felhasználásával vizsgálja.
4. §

(1) Releváns feltételnek az alábbiak együttes megvalósulása minősül:
a)
a támogatás iránti, a tárgyévben benyújtott igénylés alapjául szolgáló földterület az ügyfél 2011–2014.
közötti évek valamelyikében (a továbbiakban: referencia év) benyújtott igényléséhez képest legalább olyan
mértékben lecsökkent, hogy annak következtében a tárgyévben a támogatás kötelező elvonásának összege
legalább 10%-kal kisebb, mintha a tárgyévben a referencia év területe kerülne jóváhagyásra,
b)
2011. október 18-át követően szétválás történt, és a szétválással érintett jogelőd, illetve jogutód jogi
személyek közül legalább kettő a tárgyévben egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be, és
c)
a korábbi jogi személy és a kiválás vagy különválás eredményeként létrejött jogi személy tulajdonosi köre,
székhelye, vagy cégnyilvántartásba bejegyzett tevékenysége részben megegyező.
(2) A releváns feltétel megvalósításával elérni kívánt előnyt el kell vonni, kivéve, ha az ügyfél bizonyítja, hogy a releváns
feltétel megvalósítása nem a támogatás kötelező elvonásából eredő hatások elkerülésére irányult. Ez akkor
tekintendő bizonyítottnak, ha
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a)

b)

5. §

ügyfél igazolja, hogy a 2011. október 18-át követő szétválást a támogatási feltételektől független jogi,
gazdasági környezet, vagy a tulajdonosi kör élethelyzetét érintő, a vállalkozás irányítását befolyásoló
körülmény változása tette indokolttá, és a szétválás előkészületei tényszerűen igazolhatóak, vagy
a szétválásról az adott jogi személy ezen döntés meghozatalára jogosult szerve 2014. november 1-jét
megelőzően dokumentumokkal igazolhatóan döntést hozott, és a szétválással érintett jogelőd, illetve
jogutód ügyfelek nyilatkoznak a szétválás valós okairól és arról, hogy a szétválás nem a támogatás kötelező
elvonásából eredő hatások elkerülésére irányult.

(1) A mesterséges feltételteremtés vizsgálatára irányuló eljárást az MVH a 2. § szerinti kockázatelemzés alapján,
a tárgyévet követő két naptári éven belül, vagy az ügyfél kérelmére jogosult megindítani.
(2) Az MVH a releváns feltétel fennállása vizsgálatának megkezdéséről – a mesterséges feltételteremtés vizsgálatára
irányuló eljárás keretében – végzésben tájékoztatja az ügyfelet. Az ügyfél ezt követően a 4. § (2) bekezdés szerinti
ellenbizonyítással élhet. Az MVH a döntést az ügyfél által szolgáltatott bizonyítási eszközöket is figyelembe véve,
az ügy összes körülményére figyelemmel hozza meg.
(3) Ha megállapítást nyer a mesterséges feltételteremtés fennállása, akkor az előny szerinti támogatás jogosulatlanul
kifizetett támogatásnak minősül, és azt az ügyfél köteles visszafizetni, a még ki nem fizetett támogatás esetén
a támogatás az előny összegével csökkentve kerül az ügyfél részére kifizetésre.
(4) A (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményt a szétválással érintett ügyfelek a tárgyévben igényelt egységes
területalapú támogatásuk arányában, a támogatásokkal összefüggésben megállapított más jogkövetkezményektől
függetlenül viselik.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők
részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és
a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelete
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdésének 5. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 49. §
c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 5., 7. és 11. pontjában,
az 5. és a 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés
a)–d) pontjában,
a 31. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
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a 11. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazó
rendelkezés alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről szóló
86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása
1. §		
Az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről szóló 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg,
b)
2. számú melléklet címében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg
lép.

2. A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló
20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosítása
2. §		
A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. §-ában a „Magyar Energia Hivatalra” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalra” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti az R1. 9. § (2) bekezdés a) pontja.

3. A földgáz hatósági áraival kapcsolatos árfelülvizsgálati eljárásban kötelezően benyújtandó adatok
köréről szóló 46/2004. (IV. 16.) GKM rendelet módosítása
4. §		
A földgáz hatósági áraival kapcsolatos árfelülvizsgálati eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről szóló
46/2004. (IV. 16.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

4. A villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes
adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet módosítása
5. §		
A villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról
szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

5. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló
29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása
6. §		
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló
19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása
7. §		
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről
és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 141/A. § (1)–(3) bekezdése alapján
a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező, egyetemes
szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező kereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) által
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az egyetemes szolgáltatók részére értékesítendő földgázforrás árát és mennyiségét – a földgáztárolóból és a nem
földgáztárolóból származó mennyiségek szerinti bontásban –, továbbá a feleket a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti földgázforrás ára a tárolóból és nem tárolóból származó import földgáz – a földgázpiaci
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban:
árképzési rendelet) szerinti, a földgáz aktuális ára és a tárolói készletérték alapján meghatározott – indokolt
költségének, a hazai termelésű földgáz, a mobilgáz-finanszírozás és a nagykereskedelmi árrés indokolt költségének
figyelembevételével, a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló
28/2009. (VI. 25.) KHEM rendeletben (a továbbiakban: árrendelet) szereplő, az egyetemes szolgáltatók által
alkalmazandó díjak mértéke alapján kerül meghatározásra.
(3) A GET 141/A. § szerinti földgáz-értékesítés esetén a volt közüzemi nagykereskedő jogosult a földgázforrás árán
túlmenően érvényesíteni a szállítás és a tárolás díját.”
8. §		
Az R3. a következő 2/C. §-sal egészül ki.
„2/C. § (1) A GET 141/J. § (1) bekezdése alapján a volt közüzemi nagykereskedő által vételre felajánlott és a GET
141/J. § (3) bekezdése szerinti szerződés keretében az egyetemes szolgáltatók részére értékesítendő földgázforrás
mennyiségét és árának mennyiségarányos díjelemét, továbbá a feleket a 11. melléklet tartalmazza. A 11. melléklet
szerinti földgázforrás mennyiségarányos díjeleme tartalmazza a nagykereskedői árrés, a mobilgáz-finanszírozás
és a szállítás és a tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt mértékét, valamint az árrendeletben szereplő,
az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak mértéke alapján meghatározott földgáz árát.
(2) A 11. mellékletben szereplő földgázmennyiség átvételéhez kapcsolódóan felmerülő, nem mennyiségarányos
díjelem mértékét a 12. melléklet tartalmazza. A nem mennyiségarányos díjelem tartalmazza az egyetemes
szolgáltató által a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak
– rendszerhasználati díjvisszatérítéssel csökkentett – mértékét. A nem mennyiségarányos díjelemet a GET 141/J. §
alapján megkötött szerződésben szereplő, a szállítói exit pontokra szerződött órai csúcskapacitások összege után
kell megfizetni, havi egyenlő részletekben.
(3) Az (1) bekezdés szerint értékesített földgázra vonatkozóan a volt közüzemi nagykereskedő a 11. és
12. mellékletekben meghatározott földgázforrás árán felül csak a szagosítási díjat, a 4. § (6b)–(6c) bekezdések
szerinti pótdíjat és díjat, valamint a vámokat, az adókat, az illetékeket, a szerződés szerinti pótdíjakat és
szerződésszegési következményeket jogosult érvényesíteni.
(4) A GET 141/J. § szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles a volt közüzemi
nagykereskedőnek megadni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.”
9. §		
Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből termelt földgáz (a továbbiakban:
hazai termelésű földgáz) mennyiségét, annak a GET 107/B. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb árát, valamint
az igénybevételre jogosult feleket a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A hazai termelésű földgázt termelő (a továbbiakban: termelő) a GET 141/I. §-a alapján értékesített földgáz
mennyiséget – műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma esetét kivéve – az 1998. január 1. előtt termelésbe
állított szénhidrogén mezőkből köteles átadni a GET 141/I. § (1) bekezdés alapján létrejött szerződésben – a műszaki
üzemi terv elvárásait és a bánya-technológiai korlátokat figyelembe véve – meghatározott, földgázmennyiségre
vonatkozó rugalmassági szabályok figyelembevételével.
(3) A mezők működése során fellépő műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma, továbbá a rugalmassági
szabályok alkalmazása esetén a földgázt más forrásból kell átadni, amely mennyiségre nem vonatkozik
a GET 103. § (2) bekezdés szerinti hatósági ár. A műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását
a bányafelügyeletnek igazolnia kell, a bányafelügyelet az igazolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére megküldi.
(4) Amennyiben a termelő nem tudja a 3. mellékletben foglalt földgáz mennyiséget az adott időszakban az 1998.
január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből átadni, a más forrásból származó, nem hatósági áron
átadott földgázmennyiség árának megfizetéséből származó többletköltséget a Hivatal az árszabályozás során
a negyedévet követő negyedik negyedév végéig ugyanezen forrás árában figyelembe veszi.
(5) A hazai termelésű földgáz legalacsonyabb súlyozott éves átlagárára vonatkozó, a GET 141/I. § (8) bekezdése
szerinti előírással összhangban a hazai termelésű földgáz átlagárában kizárólag a (4) bekezdés szerinti jogcímen
keletkező többletköltség számolható el veszteségként.
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(6) A (4) bekezdés szerinti többletköltség Hivatal által elismert mértékéről, valamint a veszteség-elszámolásnak
az érintett elszámolási időszakokban jelentkező számszakilag bemutatott adatairól a Hivatal tájékoztatja a termelőt
és a volt közüzemi nagykereskedőt.”
10. §		
Az R3. a következő 3/D. §-sal egészül ki:
„3/D. § (1) A földgázforrás 11. melléklet szerinti árai, valamint a 12. melléklet szerinti rendszerhasználati kapacitás
díjai a tárolóból és nem tárolóból származó import földgáz – az árképzési rendelet szerinti, a földgáz aktuális ára és
a tárolói készletérték alapján meghatározott – indokolt költségének, a hazai termelésű földgáz, a szállítás, a tárolás,
a mobilgáz-finanszírozás és a nagykereskedelmi árrés indokolt költségének figyelembevételével, az árrendeletben
szereplő, az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak mértéke alapján kerülnek meghatározásra.
(2) A Hivatal az árelőkészítés során a 2/C. § szerinti földgázforrás árán – beleértve az (1) bekezdés szerinti
árelemeket –, az indokolt mértékhez képest a volt közüzemi nagykereskedőnél vagy az egyetemes szolgáltatóknál
képződő többlet vagy veszteség értékét figyelembe veszi.”
11. §		
Az R3. 4. §-a a következő (6a)–(6d) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a GET 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak
bejelentett, a (10) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes
szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a volt közüzemi
nagykereskedőtől, akkor annak ára a földgázforrás árának – a 11. mellékletben szereplő – mennyiségarányos
díjelemével egyezik meg.
(6b) Ha a (6a) bekezdés szerinti, többlet földgáz mennyisége több, mint 15%-kal meghaladja a (10) bekezdésben
foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiséget, a 15% fölötti rész ára a 11. mellékletben
feltüntetett, az adott egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 150%-a.
(6c) Ha a GET 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató a (10) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal
felé az adott negyedévre bejelentett mennyiség kevesebb, mint 85%-át veszi át, akkor az átvett mennyiség és
a bejelentett mennyiség 85%-a közötti földgázmennyiség mértékéig köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek
megfizetni a 11. mellékletben feltüntetett, az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos
díjelemének 50%-át.
(6d) 2015. IV. negyedévében 1069 negyedéves napfok számot, 2016. I. negyedévében 1414 negyedéves napfok
számot meghaladó hideg esetén az egyetemes szolgáltató mentesül a (6b) bekezdés szerinti felár megfizetése alól.
Az adott negyedévre vonatkozó napfok szám meghatározása – jelen § vonatkozásában – az Országos Meteorológiai
Szolgálat Budapest-Lőrinc ponton mért gáznapi középhőmérsékletek számtani átlaga alapján történik 16 °C-os
küszöbhőmérsékletre.”
12. §		
Az R3. 4. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A (10) bekezdés szerint bejelentett negyedéves mennyiség a GET 141/J. § szerinti felajánlásból történő
vásárlás esetén legfeljebb 5%-kal térhet el a 2/C. § (4) bekezdés szerint az adott negyedév hónapjaira bejelentett
mennyiségektől.”
13. §		
Az R3. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha olyan földgázforrásból történik tényleges átvétel az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendelet
hatálybalépéséig, amely földgázforrásra vonatkozóan a 2–3., 10. és 11. mellékletek nem tartalmaznak árat, a földgáz
ára az árképzési rendelet 1. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes földgáz aktuális árával egyezik
meg.
(3) Ha az e § alapján átvett földgázforrás árán az egyetemes szolgáltatónak vagy a volt közüzemi nagykereskedőnek
többlete vagy vesztesége keletkezik, annak indokolt mértékét az árszabályozás során a Hivatal a negyedévet követő
nyolcadik negyedév végéig figyelembe veszi.”
14. §		
Az R3. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hatósági árszabályozás során a 2. mellékletben meghatározott földgázárak esetében az árrendeletben
megállapított Ft/USD, valamint Ft/EUR árfolyamok kerülnek alkalmazásra.”
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15. §		
Az R3. 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet
hatálybalépését megelőzően a hazai termelésből – műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma miatt – nem
hatósági áron átadott földgázmennyiség árának megfizetéséből származó többletköltséget, valamint veszteségelszámolást a Hivatal az árszabályozás során figyelembe veszi.”
16. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Az R3. 2. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép.
Az R3. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R3. 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R3. 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
Az R3. a 6. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
Az R3. a 7. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

17. §		
Az R3.
a)
3/B. §-ában a „9. és 10.” szövegrészek helyébe az „a 10. és a 11.” szöveg,
b)
3/C. §-ában a „2. melléklet 2. pontjában” szövegrész helyébe a „2. mellékletben” szöveg,
c)
4. § (3) bekezdésében a „2. melléklet 1. és 2. pontjában, valamint a 9. mellékletben” szövegrészek helyébe
a „2. és a 11. mellékletben” szöveg,
d)
4. § (4) bekezdésében „a 3–4. mellékletekben” szövegrészek helyébe az „a 3. mellékletben” szöveg,
e)
4. § (6) bekezdésében az „Amennyiben az egyetemes szolgáltató” szövegrész helyébe az „Amennyiben a GET
141/A. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató” szöveg,
f)
a 4. § (7) bekezdésében, a „2., 4. vagy a 9.” szövegrész helyébe a „2.” szöveg, a „tényadatok szerint
többletbevételre” szövegrész helyébe a „tényadatok szerint, az indokolt költségekhez képest
többletbevételre” szöveg,
g)
4. § (8) és (9) bekezdésében a „2–4. és 9. mellékletben” szövegrészek helyébe „2–3. és a 11. mellékletben”
szöveg,
h)
5. § (1) bekezdésében a „2–5., 9. és 10.” szövegrész helyébe a „2–3., a 10. és a 11.” szöveg
lép.
18. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
2/A. §-a,
b)
3/A. §-a,
c)
4. § (4) bekezdésében a „vagy az egyetemes szolgáltató” szövegrész,
d)
4. § (5) bekezdésében a „vagy a 4.” szövegrész,
e)
4. § (6) bekezdésében a „ , nem földgáztárolóból származó, a volt közüzemi nagykereskedő által a nem hazai
termelésből beszerzett” szövegrész,
f)
4/B. §-a,
g)
8. §-a,
h)
4. melléklete,
i)
5. melléklete,
j)
9. melléklete.

7. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet
módosítása
19. §		
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 8. § (5) bekezdés nyitó
szövegrészében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal”
szöveg lép.
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8. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása
20. §		
A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
21. §		
Az R4. 4. §-ában a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal”
szöveg lép.

9. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása
22. §		
A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklete
a 9. melléklet szerint módosul.
23. §		
Az R5. 3. § (6) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

10. Az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért
felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró
megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról
szóló 45/2012. (VIII. 2.) NFM rendelet módosítása
24. §		
Az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe
tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló
60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról szóló 45/2012. (VIII. 2.) NFM rendelet 1. §-ában a „Magyar Energia
Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

11. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar
és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló
9/2013. (III. 22.) NFM rendelet módosítása
25. §		
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset
bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a bányafelügyelet hatósági felügyelete alá tartozó tevékenység végzése során
bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésére és vizsgálatára.
(2) Az 5a. alcím hatálya a Magyarországon bejegyzett és az Európai Unió határain kívül engedélyesként vagy
üzemeltetőként tengeri olaj- és gázipari tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyekre (a továbbiakban:
tengeri olaj- és gázipari engedélyes) terjed ki.”
26. §		
Az R6. a következő 5a. alcímmel egészül ki:
„5a. Jelentéstétel tengeri olaj- és gázipari tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavarról
9/A. § (1) A tengeri olaj- és gázipari engedélyes az 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete
szerinti jelentést készít azon súlyos üzemzavar körülményeiről, amelyben érintett volt.
(2) A jelentést a tengeri olaj- és gázipari engedélyes a súlyos üzemzavar időpontjától számított 10 munkanapon
belül megküldi az MBFH-nak, amely azt továbbítja az Európai Bizottság felé.
(3) A tengeri olaj- és gázipari engedélyesek március 31-ig megküldik az MBFH-nak az 1112/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet II. mellékletében meghatározott információkat, amelyeket az MBFH honlapján a jelentéstételi
időszakot követő év június 1-jéig az 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklete szerinti
formátumban közzéteszi.”
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27. §		
Az R6. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § (1) Ez a rendelet a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv
módosításáról szóló, 2013. június 12-i 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikkének való
megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a súlyos veszélyt jelző mutatókra vonatkozó információknak a tengeri olaj- és gázipari
létesítmények üzemeltetői és tulajdonosai által történő megosztására szolgáló egységes formátum,
valamint a súlyos veszélyt jelző mutatók tagállamok által történő közzétételére szolgáló egységes formátum
meghatározásáról szóló, 2014. október 13-i 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
28. §		
Az R6. 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe az „a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)” szöveg lép.

12. Záró rendelkezések
29. §		
Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.
30. §

(1) E rendelet 2. §-a a kőolaj- és a kőolajtermék-ellátás nehézségei esetén a primer energiahordozók felhasználásának
csökkentésére vonatkozó közösségi célkitűzés meghatározásáról szóló 77/706/EGK határozat, valamint
a 77/706/EGK határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 79/639/EGK bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. április 20-i 2015/632 tanácsi határozatnak való megfelelést
szolgálja.
(2) E rendelet 11. alcíme a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv módosításáról
szóló, 2013. június 12-i 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) E rendelet 11. alcíme a súlyos veszélyt jelző mutatókra vonatkozó információknak a tengeri olaj- és gázipari
létesítmények üzemeltetői és tulajdonosai által történő megosztására szolgáló egységes formátum,
valamint a súlyos veszélyt jelző mutatók tagállamok által történő közzétételére szolgáló egységes formátum
meghatározásáról szóló, 2014. október 13-i 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.

31. §		
Hatályát veszti
a)
a villamosenergia-elosztás és -átvitel, a rendszerirányítás és a rendszerszintű szolgáltatások hatósági díjainak
középtávú szabályozásáról szóló 5/2005. (I. 21.) GKM rendelet,
b)
a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült
bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet,
c)
a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia
távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során
figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően
benyújtandó adatok köréről szóló 36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
1. Az R2. 3. melléklet táblázata B:2 mezőjében a „133,6” szövegrész helyébe a „158,74” szöveg lép.
2. Az R2. 3. melléklet táblázata C:2 mezőjében a „69” szövegrész helyébe a „75,35” szöveg lép.
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2. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2015. harmadik negyedévre, valamint a felek köre
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb
hatósági ára és mennyisége:
A

B
Nem földgáztárolóból

1.

származó földgázforrás

Szerződött egyetemes szolgáltató

mennyisége
(MJ)

2.

Főgáz Zrt.

1 422 283 993

C

D

Földgáztárolóból származó

Földgázforrás ára

földgázforrás mennyisége

(forint/MJ)

(MJ)

–

1,786
”

3. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
1. Az R3. 3. melléklet címében a „második” szövegrész helyébe a „harmadik” szöveg lép.
2. Az R3. 3. melléklet táblázatának B:2 mezőjében a „3086” szövegrész helyébe a „7563” szöveg lép.

4. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
1. Az R3. 8. melléklet címében a „második” szövegrész helyébe a „harmadik” szöveg lép.
2. Hatályát veszti az R3. 8. melléklet táblázatának B:1 mezőjében a „0,203” szövegrész.

5. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
1. Az R3. 10. melléklet címében a „második” szövegrész helyébe a „harmadik” szöveg lép.
2. Hatályát veszti az R3. 10. melléklet táblázata A:2 mezőjében a „380” szövegrész.
3. Hatályát veszti az R3. 10. melléklet táblázata B:2 mezőjében az „1,744” szövegrész.

6. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
„11. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/C. § szerinti földgázforrás (1) bekezdés szerinti ára 2015. harmadik negyedévre
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb
hatósági ára és mennyisége:
A
1.

Szerződött egyetemes szolgáltató

B
Földgázforrás mennyisége
(MJ)

C
Földgázforrás
mennyiségarányos díja
(forint/MJ)

2.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

1 221 965 665

1,776

3.

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

1 513 599 867

2,060

4.

Tigáz Zrt.

2 624 774 652

2,127

5.

OERG Kft.

365 000

2,277
”
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7. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
„12. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/C. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és
tárolási költségek 2015. harmadik negyedévre
A

B
Az árban érvényesíthető legmagasabb szállítási

1.

Szerződött egyetemes szolgáltató

és tárolási kapacitásdíjak
(Ft/(MJ/h)/év)

2.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

554,86

3.

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

516,73

4.

Tigáz Zrt.

533,94

5.

OERG Kft.

464,08
”

8. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
1. Az R4. 1. melléklet táblázata
a)
B:6 mezőjében,
b)
B:7 mezőjében,
c)
B:35 mezőjében,
d)
B:37 mezőjében,
e)
B:38 mezőjében,
f)
B:40 mezőjében,
g)
B:45 mezőjében,
h)
B:47 mezőjében,
i)
B:49 mezőjében,
j)
B:55 mezőjében,
k)
B:71 mezőjében,
l)
B:80 mezőjében,
m)
B:83 mezőjében,
n)
B:89 mezőjében
a „Dalkia Energia Zrt.” szövegrész helyébe a „Veolia Energia Magyarország Zrt.” szöveg lép.
2. Az R4. 1. melléklet táblázata C:7 mezőjében a „BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe a „BTG
Településgazdálkodási Nonprofit Kft.” szöveg lép.
3. Az R4. 1. melléklet táblázata B:13 mezőjében a „Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság” szövegrész helyébe
az „Országos Rendőr-főkapitányság” szöveg lép.
4. Az R4. 1. melléklet táblázata B:57 mezőjében és B:67 mezőjében a „Perkons Kft.” szövegrész helyébe a „Perkons DHÖ
Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.” szöveg lép.
5. Az R4. 1. melléklet táblázata C:67 és C:69 mezőjében a „Cothec Kft.” szövegrész helyébe a „Cothec Energetikai
Üzemeltető Kft.” szöveg lép.
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9. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
1. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat
a)
B:3 mezőjében,
b)
B:13 mezőjében,
c)
B:17 mezőjében,
d)
B:24 mezőjében,
e)
B:103 mezőjében
a „Dalkia Energia Zrt.” szövegrész helyébe a „Veolia Energia Magyarország Zrt.” szöveg lép.
2. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat B:11 mezőjében a „BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe a „BTG
Településgazdálkodási Nonprofit Kft.” szöveg lép.
3. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat B:36 mezőjében a „Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.” szövegrész helyébe
a „Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.” szöveg lép.
4. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat B:43 mezőjében a „Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.” szövegrész
helyébe a „VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.” szöveg lép.
5. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat B:44 mezőjében a „Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.” szövegrész helyébe a „Perkons
DHÖ Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.” szöveg lép.
6. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat
a)
B:57 mezőjében,
b)
B:73 mezőjében,
c)
B:76 mezőjében
a „Cothec Kft.” szövegrész helyébe a „Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.” szöveg lép.
7. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat B:94 mezőjében a „Városgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe a „Tapolcai
Városgazdálkodási Kft.” szöveg lép.

A nemzeti fejlesztési miniszter 38/2015. (VI. 30.) NFM rendelete
a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet módosításáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
Hatályát veszti a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet 1. melléklet C) rész 4. pont 4.3. alpontja.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 39/2015. (VI. 30.) NFM rendelete
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 2. §
(3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Nem minősül átalakításnak)
„j) a jármű fejlesztési célú műszaki változtatása annak fejlesztési célú járművé minősítése esetén.”
2. §		
Az ER. 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A rendelet alkalmazásában fejlesztési célú jármű: a 16/B. § alapján annak minősített, a járműfejlesztő által
üzemben tartott olyan jármű, amelyen ideiglenesen, kísérleti jelleggel, a forgalomban való részvétellel járó
vizsgálatot, műszaki változtatást hajtanak végre.”
3. §		
Az ER. 2. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A rendelet alkalmazásában)
„j) „járműfejlesztő”: a fejlesztési célú járművet üzembentartó olyan vállalkozás, intézmény, amely a tudományos
kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szerint kutatóhelynek minősül és kutatás-fejlesztési
és innovációs eredmények hasznosítását végzi a járművön, továbbá az EK típusjóváhagyással rendelkező
jármű gyártója, vagy vele szerződéses jogviszonyban álló, a járműgyártó meghatározott járműtípusának
továbbfejlesztését szerződés alapján végző vállalkozás.”
4. §		
Az ER. a 11/A. §-át követően a következő alcímmel és 11/B. §-sal egészül ki:

„A környezetkímélő gépkocsikkal kapcsolatos hatósági vizsgálat
11/B. § (1) Az MR. 2. §-ában meghatározott környezetkímélő gépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása és
a környezetkímélő jelleg megállapítása csak gyári kivitelű gépkocsi esetében végezhető el
a) a típusbizonyítványban meghatározott adatok,
b) a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett adatok, amennyiben ez a gépkocsihoz rendelkezésre áll,
c) a járműimportőr vagy az adott járműtípus hazai kereskedelmi képviselete által rendelkezésre bocsátott adatok,
vagy
d) az a)–c) pontokban meghatározott adatok hiányában típusvizsgáló szakértői intézmény szakvéleménye
alapján.
(2) Az időszakos vizsgálat vagy a közlekedési hatóság által végzett szemle során az üzembentartó kérheti
a korábban megállapított 5. környezetvédelmi osztályba sorolás módosítását, amennyiben a gépkocsi az MR. 2. §
(8) bekezdésében meghatározott környezetkímélő gépkocsik körébe tartozik.
(3) Ha az MR. 5. számú melléklet „II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása” pontjában foglalt táblázat
5. számú kódjával megjelölt járműkörbe tartozó hibrid hajtású gépkocsit az 5. környezetvédelmi osztálynál
magasabb osztályba sorolták, akkor az üzembentartó kérheti a (2) bekezdés szerinti eljárás lefolytatását.”
5. §		
Az ER. 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az emelt sebességgel történő közlekedésre jogosító – az MR. 112/A. §-ában meghatározott – engedélyt
(a továbbiakban: engedély) a közlekedési hatóság az autóbusz üzemeltetőjének (gyártójának, forgalmazójának)
a kérelmére adja ki vagy hosszabbítja meg annak időbeli hatályát, a (2)–(3) és az (5)–(6) bekezdésben meghatározott
feltételek alapján. Az engedély kiadása, időbeli hatályának meghosszabbítása a jármű-honosítási eljárásához,
a jármű forgalomba helyezés előtti vizsgálatához, vagy a jármű időszakos vizsgálatához kapcsolódóan történhet.
A közlekedési hatóság az engedély kiadását és az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását közli
a Nyilvántartóval.”
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6. §		
Az ER. a 16/A. §-át követően a következő alcímmel és 16/B. §-sal egészül ki:

„Fejlesztési célú jármű
16/B. § (1) A járműfejlesztő kérelmére a közlekedési hatóság – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott feltételek
fennállása esetén – a járművet fejlesztési célú járművé minősíti. Az engedélyt – a jármű szemléje keretében
– a közlekedési hatóság „fejlesztési célú jármű” záradékkal ellátott „Műszaki adatlap”-on adja meg, amelyet
elektronikus úton is átad a Nyilvántartónak.
(2) A járműfejlesztő a fejlesztési célú jármű üzemeltetése során naprakészen dokumentálni köteles a járművön
végrehajtott, az MR.-ben meghatározott követelményeket érintő műszaki változtatásokat. E dokumentációt
a fejlesztési célú jármű üzemeltetésének befejezését követően öt évig köteles megőrzi.
(3) A fejlesztési célú járművön végrehajtott műszaki változtatás nem eredményezheti a jármű eredeti
környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tulajdonságainak romlását. Ha a fejlesztési célú járművön végrehajtott
műszaki változtatás a jármű eredeti környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tulajdonságai romlását eredményezi,
a közlekedési hatóság a jármű fejlesztési célú minősítését visszavonja és a 14. § (7) bekezdésében meghatározottak
szerint jár el.
(4) A fejlesztési célú jármű műszaki változtatásaival összefüggő üzemeltetési felelősséget – az engedély
visszavonásáig – a járműfejlesztő viseli.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott járműfejlesztői kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a járműfejlesztő neve és címe,
b) a jármű gyártmánya, típusa, kategóriája, a felépítmény típusa,
c) a jármű rendszáma, amennyiben már forgalomba helyezett a jármű,
d) a jármű alvázszáma és motorszáma (motorkódja),
e) a járművön tervezett fejlesztés/módosítás/műszaki beavatkozás céljának és műszaki terjedelmének bemutatása,
f ) a jármű-egység fejlesztésére vonatkozó szerződéses kapcsolat igazolása a jármű gyártója és a járműfejlesztő
között, ha a járműgyártó és a járműfejlesztő eltérő,
g) a jármű fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeinek tanúsítása.”
7. §

(1) Az ER. 31. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„20. a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű
személygépjárművek és haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív
technológiák tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. március 7-i 195/2013/EU bizottsági rendelet és
2015. január 14-i 2015/45 (EU) bizottsági rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) Az ER. 31. § (2) bekezdése a következő 29. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„29. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a különös eljárások, értékelési módszerek és műszaki
előírások bevezetése tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá az 1003/2010/EU, a 109/2011/EU és a 458/2011/EU bizottsági rendelet
módosításáról szóló 2015. február 3-i 2015/166 (EU) bizottsági rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

8. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Az ER. A. Függelék A/1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/11. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/15. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függelék A/16. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

9. §		
Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.
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10. §		
Ez a rendelet
a)
a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű
haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák tekintetében
történő módosításáról szóló 2015. január 14-i 2015/45 (EU) bizottsági rendelet;
b)
a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a különös eljárások, értékelési módszerek és
műszaki előírások bevezetése tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, valamint a 2007/46/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá az 1003/2010/EU, a 109/2011/EU és a 458/2011/EU bizottsági
rendelet módosításáról szóló 2015. február 3-i 2015/166 (EU) bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 39/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
Az ER A. Függelék A/1. mellékletének módosítása
1. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A járművek, alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyására vonatkozó adatok teljes jegyzéke (a)”
2. Az ER. A/1. melléklet 0.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen
(1) (b):.......................................................”
3. Az ER. A/1. melléklet 1. és 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.1. Egy reprezentatív járműről/alkatrészről/önálló műszaki egységről készített fényképek és/vagy rajzok (1):......”
4. Az ER. A/1. melléklet 3.5.6. pontja és 3.5.6.1. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.5.6. M1 kategóriájú járművek esetében a 443/2009/EK rendelet 12. cikke, illetve N1 kategóriájú járművek esetében az
510/2011/EU rendelet 12. cikke szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű: igen/nem (1)
3.5.6.1. M1 kategóriájú járművek esetében a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikkében, illetve N1 kategóriájú járművek
esetében a 427/2014/EU végrehajtási rendelet 5. cikkében említett, viszonyítási alapul vett gépjármű típusa/változata/kivitele
(adott esetben).....................................................................................”
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2. melléklet a 39/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
Az ER. A. Függelék A/4. mellékletének módosítása
1. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZÉBEN foglalt táblázat 6A sora helyébe a következő sor lép:
(Tétel
„6A

Tárgy
Járműbe való bejutás és
manőverezőképesség
(lépcsők, korlátok,
kapaszkodók)

Szabályozási aktus
M1
X

M2

M3

Alkalmazandóság
N1 N2 N3 O1
X
X
X

O2

O3

O4)
„

O2

O3

O4)
„

O2

O3

O4)

661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet

2. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZÉBEN foglalt táblázat 17A sora helyébe a következő sor lép:
(Tétel
„17A

Tárgy
Járműbe való bejutás és
manőverezőképesség
(hátrameneti fokozat)

Szabályozási aktus
661/2009/EK rendelet

M1
X

M2
X

M3
X

Alkalmazandóság
N1 N2 N3 O1
X
X
X

130/2012/EU rendelet

3. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZÉBEN foglalt táblázata a következő 71 sorral egészül ki:
(Tétel

Tárgy

Szabályozási aktus
M1

71

Vezetőfülke szilárdsága

M2

M3

661/2009/EK rendelet
29. sz. ENSZ-EGB-előírás

Alkalmazandóság
N1 N2 N3 O1
X
X
X

4. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZÉBEN foglalt táblázathoz tartozó (15) magyarázó megjegyzés helyébe a következő
szöveg lép:
„(15) A 661/2009/EK rendeletnek való megfelelés kötelező, ugyanakkor ennek a tételnek az alapján nem adható ki
típusjóváhagyás, mivel az alábbi különálló tételek kombinációjára vonatkozik: 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A,
13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A,
28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B,
51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A és 64–70.”
5. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ 1. kiegészítés 1. táblázat 13A sora helyébe a következő sor lép:
(Tétel
„13A

Tárgy

Szabályozási aktus

Alkalmazandóság és egyedi
követelmények)

Konkrét kérdések

Gépjárművek jogosulatlan 661/2009/EK rendelet

A

használat elleni védelme

A 116. sz. ENSZ-EGB-

116. sz. ENSZ-EGB-előírás

előírás 8.3.1.1.2. pontja
helyett ugyanezen előírás
8.3.1.1.1. pontjának rendelkezései
alkalmazhatók, függetlenül az
erőátviteli rendszertől”

16665

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 95. szám

6. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ 1. kiegészítés 1. táblázat 63 sora helyébe a következő sor lép:
(Tétel
„63

Tárgy
Általános biztonság

Szabályozási aktus

Alkalmazandóság és egyedi
követelmények)

Konkrét kérdések

661/2009/EK rendelet

Lásd a IV. melléklet
I. részében található, a korlátlan
sorozatban gyártott járművek EKtípusjóváhagyására vonatkozó
szabályozási aktusokkal
kapcsolatos táblázat
lábjegyzetét (15)”

7. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ 1. kiegészítés 2. táblázat 13A sora helyébe a következő sor lép:
(Tétel
„13A

Tárgy

Szabályozási aktus

Alkalmazandóság és egyedi
követelmények)

Konkrét kérdések

Gépjárművek jogosulatlan 661/2009/EK rendelet

A

használat elleni védelme

A 116. sz. ENSZ-EGB-

116. sz. ENSZ-EGB-előírás

előírás 8.3.1.1.2. pontja
helyett ugyanezen előírás
8.3.1.1.1. pontjának rendelkezései
alkalmazhatók, függetlenül az
erőátviteli rendszertől”
8. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ 1. kiegészítés 2. táblázat 63 sora helyébe a következő sor lép:
(Tétel
„63

Tárgy
Általános biztonság

Szabályozási aktus

Alkalmazandóság és egyedi
követelmények)

Konkrét kérdések

661/2009/EK rendelet

Lásd a IV. melléklet
I. részében található, a korlátlan
sorozatban gyártott járművek EKtípusjóváhagyására vonatkozó
szabályozási aktusokkal
kapcsolatos táblázat
lábjegyzetét (15)”

9. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ 1. kiegészítés 2. táblázat 71 sora helyébe a következő sor lép:
(Tétel
„71

Tárgy
Vezetőfülke szilárdsága

Szabályozási aktus
661/2009/EK rendelet
29. sz. ENSZ-EGB-előírás

Alkalmazandóság és egyedi
követelmények)

Konkrét kérdések
C”
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3. melléklet a 39/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
Az ER. A. Függelék A/7. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/7. melléklet 1. pont 2. szakasza a következő rendelkezéssel egészül ki:
„A 661/2009/EK rendelet végrehajtási intézkedéseinek hatálya alá tartozó rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki
egységek típusjóváhagyása esetén a rendeletre alapvetően a 661/2009/EK rendelet 14. cikk (1) bekezdés a)–e) pontja szerint
elfogadott rendelet számával történik hivatkozás.”
2. Az ER. A. Függelék A/7. melléklet 1. pont 3. szakasz első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A legutóbbi módosító irányelv vagy rendelet száma, ideértve a típusjóváhagyásra vonatkozó végrehajtási aktusokat is, a
következő francia bekezdések szerint. Ha azonban még nem létezik legutóbbi módosító irányelv,rendelet vagy vonatkozó
végrehajtási aktus, akkor a 2. szakaszban említett számot a 3. szakaszban meg kell ismételni.”
3. Az ER. A. Függelék A/7. melléklet 1. pont 3. szakasz harmadik francia bekezdése után a következő rendelkezéssel egészül ki:
„- ez a 661/2009/EK rendelet végrehajtási intézkedéseit módosító legutóbbi rendeletet jelenti, amelynek a rendszer, az
alkatrész vagy a műszaki egység megfelel,”
4. Az ER. A. Függelék A/7. melléklet 4.1. pontja a következő c) és d) alponttal egészül ki:

„c) az 1008/2010/EU bizottsági rendelet (szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek) vonatkozásában:
e2*1008/2010*1008/2010*00003*00
d) a 249/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 19/2011/EU bizottsági rendelet (előírt jelzések) vonatkozásában:
e2*19/2011*249/2012*0003*00”
5. Az ER. A. Függelék A/7. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A VII. melléklet nem alkalmazandó a IV. mellékletben felsorolt ENSZ- EGB-előírások vonatkozásában, mivel a releváns
számozási rendszerről az adott ENSZ-EGB-előírás rendelkezik. A VII. mellékletet ugyanakkor alkalmazni kell a 661/2009/EK
rendelet szerint, ENSZ-EGB-előírások alapján odaítélt EK-típusjóváhagyásokra (tehát új technológiák jelenléte,
EK-típusjóváhagyással rendelkező alkatrészek és önálló műszaki egységek, virtuális vizsgálat és saját vizsgálat). Ebben az
esetben a következő számozási rendszert kell alkalmazni:
1. szakasz: lásd mint fent
2. szakasz: »661/2009« (tehát az általános biztonsági rendelet)
3. szakasz: Az első rész az ENSZ-EGB-előírás száma, amelyet »R-« követ, a második rész a módosítássorozat száma vagy
00, ha az eredeti sorozatról van szó, amelyet »-« követ, és a harmadik rész a kiegészítés száma (adott esetben nullákkal
kezdve) vagy 00, ha az adott sorozathoz nem tartozik kiegészítés.
4. szakasz: lásd mint fent
5. szakasz: lásd mint fent
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Példák:
e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00
(Németország ítélte oda a 13-H. sz. ENSZ-EGB-előírás alapján, a 10. módosítássorozat 5. kiegészítése, első jóváhagyás, nem
lett meghosszabbítva)
e25*661/2009*28R-00-03*0123*05
(Horvátország ítélte oda a 28. sz. ENSZ-EGB-előírás alapján, az eredeti módosítássorozat 3. kiegészítése, 123. jóváhagyás, 5.
meghosszabbítás)”
6. Az ER. A. Függelék A/7. melléklet Kiegészítése a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. Ez függelék nem alkalmazandó a IV. mellékletben felsorolt ENSZ- EGB-előírások vonatkozásában, mivel a jóváhagyási jelek
releváns elrendezéséről az adott ENSZ-EGB-előírás rendelkezik. Ezt a függeléket ugyanakkor alkalmazni kell a 661/2009/EK
rendelet szerint, ENSZ-EGB-előírások alapján az alkatrészek és önálló műszaki egységek tekintetében odaítélt
típusjóváhagyásokra (új technológiákat tartalmazó alkatrészek vagy önálló műszaki egységek). Ebben az esetben a
jóváhagyási jelek következő elrendezését kell alkalmazni:
A megkülönböztető típus-jóváhagyási jelnek meg kell felelnie a vonatkozó ENSZ-EGB-előírásban szereplő rendelkezésnek,
mégpedig úgy, mintha hagyományos ENSZ-EGB-jóváhagyás keretében ítélték volna oda, ugyanakkor figyelembe kell
venni a következőket:
Ha a rendelkezés egy körről és benne egy »E« betűről szól, akkor a kör helyett téglalapot kell használni. A téglalap
magassága (a) eléri legalább az előírt átmérőt, szélessége pedig meghaladja ezt az értéket (vagyis > a). A nagy »E« helyett
kis »e«-t kell használni, amelyet annak a tagállamnak a megkülönböztető száma követ, amelyik a típusjóváhagyást az
alkatrészek és önálló műszaki egységek tekintetében odaítélte.
Példa:

(Németország ítélte oda a 28. sz. ENSZ-EGB-előírás alapján, eredeti sorozat, első jóváhagyás, új technológiákat tartalmazó,
II. osztályú akusztikai figyelmeztető berendezések)”
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4. melléklet a 39/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
Az ER. A. Függelék A/9. mellékletének módosítása
1. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. RÉSZ TELJES ÉS BEFEJEZETT JÁRMŰVEK 2. OLDAL N1 JÁRMŰKATEGÓRIA 49. pontja a
következő 3. ponttal egészül ki:
„3.

Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (1)

3.1.

Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ……….….

3.2.

Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátás összesen (p2)
(ismételje
meg
mindegyik
vizsgált
referencia-tüzelőanyag
vonatkozásában):
………………………………………”

2. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. RÉSZ NEM TELJES JÁRMŰVEK 2. OLDAL N1 JÁRMŰKATEGÓRIA 49. pontja a következő
3. ponttal egészül ki:
„3.

Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (1)

3.1.

Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): …………..

3.2.

Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátás összesen (p2)
(ismételje
meg
mindegyik
vizsgált
referencia-tüzelőanyag
vonatkozásában):
……………………………………….”
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5. melléklet a 39/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
Az ER. A. Függelék A/11. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat a következő 1A sorral egészül ki:
Sorszám
„1A

Tárgy
Zajszint

Szabályozási aktus
540/2014/EU rendelet

M1
G + W9”

2. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat a következő 1A sorral egészül ki:
Sorszám
„1A

Tárgy
Zajszint

Szabályozási aktus száma
540/2014/EU rendelet

N3
T + Z1 ”

3. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 6. kiegészítéshez tartozó “A jelek magyarázata” rész a következő W9 rendelkezéssel
egészül ki:

„W9 Minden további vizsgálat nélkül engedélyezett a kipufogórendszer hosszának módosítása, feltéve, hogy az ellennyomás
a kipufogórendszerben hasonló marad.”
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6. melléklet a 39/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
Az ER. A. Függelék A/15. mellékletének módosítása

Az ER. A. Függelék A/15. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Szabályozási aktusok és korlátozások listája
Tárgy

Szabályozási aktus száma

4

Hátsó rendszámtábla helye

70/222/EGK irányelv

4A

Hátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és

661/2009/EK rendelet

rögzítésének módja

1003/2010/EU rendelet

7

Akusztikai figyelmeztetés

70/388/EGK irányelv

7A

Akusztikai figyelmeztető berendezések és

661/2009/EK rendelet

hangjelzések

28. sz. ENSZ-EGB-előírás

10

Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség)

72/245/EGK irányelv

10A

Elektromágneses összeférhetőség

661/2009/EK rendelet
10. sz. ENSZ-EGB-előírás

18

Hatóságilag előírt táblák

76/114/EGK irányelv

18A

Hatóságilag előírt gyári adattábla és

661/2009/EK rendelet

járműazonosító szám

19/2011/EU rendelet

20

Világító- és fényjelző berendezések felszerelése 76/756/EGK irányelv

20A

Világító- és fényjelző berendezések beépítése

661/2009/EK rendelet

járművekbe

48. sz. ENSZ-EGB-előírás

27

Vonóhorog

77/389/EGK irányelv

27A

Vontatóberendezés

661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet

33

Kezelőszervek, ellenőrző és visszajelző lámpák

78/316/EGK irányelv

jelölése
33A

34

Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző

661/2009/EK rendelet

lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása

121. sz. ENSZ-EGB-előírás

Jég-/páramentesítés

78/317/EGK irányelv
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34A

Szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító

661/2009/EK rendelet

berendezések

672/2010/EU rendelet

35

Szélvédőmosó/-törlő

78/318/EGK irányelv

35A

Szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek

661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet

36

Fűtési rendszerek

2001/56/EK irányelv
Kivéve a VIII. mellékletnek az égéshő felhasználásával működő PBfűtőberendezésekre és a PB-gázzal működő fűtési rendszerekre
vonatkozó rendelkezéseit

36A

Fűtési rendszerek

661/2009/EK rendelet
122. sz. ENSZ-EGB-előírás
Kivéve a 8. mellékletnek az égéshő felhasználásával működő PBfűtőberendezésekre és a PB-gázzal működő fűtési rendszerekre
vonatkozó rendelkezéseit

37

Kerékdobok

78/549/EGK irányelv

37A

Kerékdobok

661/2009/EK rendelet
1009/2010/EU rendelet

44

Tömegek és méretek (gépkocsik)

92/21/EGK irányelv

44A

Tömegek és méretek

661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet

45

Biztonsági üvegezés

92/22/EGK irányelv
A III. mellékletben található rendelkezésekre korlátozva

45A

Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és

661/2009/EK rendelet

azok járművekbe való beszerelése

43. sz. ENSZ-EGB-előírás
A 21. mellékletben található rendelkezésekre korlátozva

46

Gumiabroncsok

92/23/EGK irányelv

46A

Gumiabroncsok felszerelése

661/2009/EK rendelet
458/2011/EU rendelet

48

Tömegek és méretek (a 44. tétel alá tartozó
járművektől eltérő járművek)

97/27/EK irányelv
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Tömegek és méretek

661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet

49

Vezetőfülke kiálló részei

92/114/EGK irányelv

49A

Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal

661/2009/EK rendelet

síkja előtti kiálló részei

61. sz. ENSZ-EGB-előírás

Kapcsolószerkezetek

94/20/EK irányelv

50

Az V. mellékletben (a 8. ponttal bezárólag) és a VII. mellékletben
található rendelkezésekre korlátozva
50A

Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-

661/2009/EK rendelet

alkatrészei

55. sz. ENSZ-EGB-előírás
Az 5. mellékletben (a 8. ponttal bezárólag) és a 7. mellékletben
található rendelkezésekre korlátozva

61

Légkondicionáló rendszer

2006/40/EK irányelv”
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7. melléklet a 39/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
Az ER. A. Függelék A/16. mellékletének módosítása

1.

Az ER. A. Függelék A/16. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Szabályozási aktusok listája
Tárgy

Szabályozási aktus száma

3

Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók

70/221/EGK irányelv

3B

Hátsó ráfutásgátlók és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem

661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-EGB-előírás

6

Ajtózárak és csuklópántok

70/387/EGK irányelv

6A

Járműbe való bejutás és manőverezőképesség

661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet

6B

Ajtózárak és ajtórögzítő elemek

661/2009/EK rendelet
11. sz. ENSZ-EGB-előírás

8

Közvetett látást biztosító eszközök

2003/97/EK irányelv

8A

Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük

661/2009/EK rendelet
46. sz. ENSZ-EGB-előírás

12

Belső berendezések

74/60/EGK irányelv

12A

Belső berendezések

661/2009/EK rendelet
21. sz. ENSZ-EGB-előírás

16

Kiálló részek

74/483/EGK irányelv

16A

Kiálló részek

661/2009/EK rendelet
26. sz. ENSZ-EGB-előírás

20

Világító- és fényjelző berendezések felszerelése

76/756/EGK irányelv

20A

Világító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe

661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-előírás

27

Vonóhorog

77/389/EGK irányelv

27A

Vontatóberendezés

661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
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32

Menetirányú látótér

77/649/EGK irányelv

32A

Menetirányú látómező

661/2009/EK rendelet
125. sz. ENSZ-EGB-előírás

35

Szélvédőmosó/-törlő

78/318/EGK irányelv

35A

Szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek

661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet

37

Kerékdobok

78/549/EGK irányelv

37A

Kerékdobok

661/2009/EK rendelet
1009/2010/EU rendelet

42

Oldalsó védelem

89/297/EGK irányelv

42A

Tehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója

661/2009/EK rendelet
73. sz. ENSZ-EGB-előírás

48A

Tömegek és méretek

661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet

49

Vezetőfülke kiálló részei

92/114/EGK irányelv

49A

Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei

661/2009/EK rendelet
61. sz. ENSZ-EGB-előírás

50

Kapcsolószerkezetek

94/20/EK irányelv

50A

Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei

661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-EGB-előírás

50B

Rövid vonószerkezetek; jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszerelése

661/2009/EK rendelet
102. sz. ENSZ-EGB-előírás

52

Buszok és távolsági buszok

2001/85/EK irányelv

52A

M2 és M3 kategóriájú járművek

661/2009/EK rendelet
107. sz. ENSZ-EGB-előírás

52B

Nagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága

661/2009/EK rendelet
66. sz. ENSZ-EGB-előírás
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57

Elülső aláfutásgátlás

2000/40/EK irányelv

57A

Elülső aláfutásgátló berendezések és azok beépítése; elülső aláfutás elleni

661/2009/EK rendelet

védelem

93. sz. ENSZ-EGB-előírás”

2.

Az ER. A. Függelék A/16. melléklet 2. kiegészítése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. kiegészítés
A VIRTUÁLIS VIZSGÁLATI MÓDSZEREKRE VONATKOZÓ EGYEDI FELTÉTELEK

1. Szabályozási aktusok listája

3

Szabályozási

Melléklet és

aktus száma

bekezdés

70/221/EGK irányelv II. melléklet 5.2. és

Egyedi feltételek

Hátsó ráfutásgátló méretei és ellenállóképesség

5.4.5. pontja
3B

661/2009/EK

2.3, 7.3. és 25.6. bekezdés Méretek és ellenállóképesség

rendelet
58. sz. ENSZ-EGBelőírás
6

70/387/EGK irányelv II. melléklet 4.3. pontja

A zárak szakítószilárdságának és gyorsulással szembeni
ellenállásának vizsgálatára vonatkozó egyenértékű módszerek

6A

II. melléklet I. rész 2. pont

Lépcsők, korlátok, kapaszkodók méretei

661/2009/EK

3. melléklet

A zárak szakítószilárdságának és gyorsulással szembeni

rendelet

4. melléklet 2.1. pont

ellenállásának vizsgálata

11. sz. ENSZ-EGB-

5. melléklet

661/2009/EK
rendelet
130/2012/EU
rendelet

6B

előírás
8

2003/97/EK irányelv III. melléklet
A 3., 4. és 5. szakasz
összes rendelkezése

A visszapillantó tükrök előírt látótere
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661/2009/EK

15.2.4. bekezdés

A visszapillantó tükrök előírt látótere

rendelet
46. sz. ENSZ-EGBelőírás
12

12A

74/60/EGK irányelv

661/2009/EK
rendelet
21. sz. ENSZ-EGB-

a) I. melléklet 5. pont

a) Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon

(Előírások) összes

előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a

rendelkezése

rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

b)

II. melléklet

b) A fej ütközési tartományának meghatározása.

a)

5–5.7. pont

a) Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon

b)

2.3.

előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a
rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

előírás
b) A fej ütközési tartományának meghatározása.
16

16A

74/483/EGK irányelv I. melléklet 5. pont (Általános

661/2009/EK

Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon

előírások) és 6. pont (Részletes

előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek

előírások) összes rendelkezése

való megfelelés ellenőrzéséhez.

5.2.4.

Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon

rendelet

előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek

26. sz. ENSZ-EGB-

való megfelelés ellenőrzéséhez.

előírás
20

76/756/EGK irányelv 6. pont 48. sz. ENSZ-EGB-előírás
(Egyedi előírások)

A 6.22.9.2.2. pontban előírt tesztvezetést létező járművön
kell elvégezni

Az ENSZ-EGB 48. előírása 4., 5. és
6. mellékletének rendelkezései.
20A

661/2009/EK

6. bekezdés, 4., 5. és 6. melléklet

rendelet

A 6.22.9.2.2. pontban előírt tesztvezetést létező járművön
kell elvégezni

48. sz. ENSZ-EGBelőírás
27

77/389/EGK irányelv II. melléklet, 2. pont

27A

661/2009/EK
rendelet
1005/2010/EU
rendelet

II. melléklet, 1.2. pont

Statikus vonó- és nyomóerő
Statikus vonó- és nyomóerő

16677

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 95. szám

32

77/649/EGK irányelv I. melléklet, 5. pont (Előírások)

Akadályok és látómező

32A

661/2009/EK

Akadályok és látómező

5. pont

rendelet
125. sz. ENSZ-EGBelőírás
35

78/318/EGK irányelv I. melléklet, 5.1.2. pont

35A

661/2009/EK

III. melléklet, 1.1.2. és 1.1.3. pont

Csak a törölt felület meghatározása.
Csak a törölt felület meghatározása.

rendelet
1008/2010/EU
rendelet
37

78/549/EGK irányelv I. melléklet, 2. pont Különös
előírások

37A

661/2009/EK

II. melléklet, 2. pont

Méretkövetelmények felülvizsgálata

rendelet
1009/2010/EU
rendelet
42

89/297/EGK irányelv Melléklet, 2.8. pont

Ellenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás mérése

42A

661/2009/EK

Ellenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás mérése

12.10.

rendelet
73. sz. ENSZ-EGBelőírás
48A

661/2009/EK
rendelet

a) I. melléklet, B. rész, 7. és 8.

a) A fordulékonysági követelmények betartásának

pont

ellenőrzése, beleértve a felemelhető, illetve

1230/2012/EU
rendelet

terhelésátcsoportosító tengellyel felszerelt járművek

b) I. melléklet, C. rész, 6. és 7.

fordulékonyságát is.

pont
b)
49

92/114/EGK irányelv I. melléklet, 4. pont (Különleges
előírások)

A legnagyobb hátsó kilendülés mérése

Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon
előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek
való megfelelés ellenőrzéséhez.

16678

49A

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 95. szám

661/2009/EK

5. és 6. pont

Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon

rendelet

előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a

61. sz. ENSZ-EGB-

rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

előírás
50

94/20/EK irányelv

a) V. melléklet (A mechanikus
kapcsolószerkezetre vonatkozó
követelmények)
b)

a)

b) Egyszerű tervezésű mechanikus
kapcsolószerkezetek szakítószilárdsági

VI. melléklet, 1.1. pont

vizsgálatai virtuális vizsgálatokkal is
helyettesíthetőek

c) VI. melléklet, 4. pont (A
mechanikus kapcsolószerkezetek

Az 1–8. szakasz összes rendelkezése

c) Csak a 4.5.1. (Szakítószilárdság vizsgálata), 4.5.2.

vizsgálata)

(Kihajlással szembeni biztonság) és 4.5.3.
(Ellenállás hajlítónyomatéknak) pont.

50A

661/2009/EK
rendelet

a) V. melléklet (A mechanikus
kapcsolószerkezetre vonatkozó

55. sz. ENSZ-EGB-

követelmények)

előírás
b)

6. melléklet, 1.1. pont

c)

6. melléklet, 3. pont

a)

Az 1–8. szakasz összes rendelkezése

b) Egyszerű tervezésű mechanikus
kapcsolószerkezetek szakítószilárdsági
vizsgálatai virtuális vizsgálatokkal is
helyettesíthetőek
c) Csak a 3.6.1. (Szakítószilárdság vizsgálata), 3.6.2.
(Kihajlással szembeni biztonság) és 3.6.3.
(Ellenállás hajlítónyomatéknak) pont.

52

2001/85/EK irányelv

a)

I. melléklet

b) IV. melléklet (A felépítmény
szilárdsága)

a) 7.4.5. pont. Stabilitási vizsgálat az I. melléklet
függelékében meghatározott feltételek mellett
b) 4. függelék – A felépítmény szilárdságának
igazolása számítással

52A

661/2009/EK

3. melléklet

7.4.5. pont (Számítási módszer)

9. melléklet

Teljes járművön történő borításos vizsgálat

rendelet
107. sz. ENSZ-EGBelőírás
52B

661/2009/EK
rendelet

számítógépes szimulációja, mint egyenértékű

66. sz. ENSZ-EGB-

jóváhagyási módszer

előírás
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57

57A

2000/40/EK irányelv A 93. sz. ENSZ-EGB előírás, 5. melléklet, Ellenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás

661/2009/EK
rendelet
93. sz. ENSZ-EGBelőírás

3. pont

mérése

5. melléklet 3. pont

Ellenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás
mérése”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 40/2015. (VI. 30.) NFM rendelete
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vontatott mezőgazdasági és ipari munkagépre – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – a pótkocsira
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A lassú járműnek nem minősülő, legfeljebb 40 km/óra tervezési
sebességű önjáró munkagépre a mezőgazdasági vontatóra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a 40 km/óra
tervezési sebességet meghaladó önjáró munkagépre a gépjárműre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
2. §		
Az MR. 2. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós
gépkocsi.
(7) A rendelet alkalmazásában elektromos gépkocsi:
a) a tisztán elektromos gépkocsi, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos
áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt
elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik
(5E környezetvédelmi osztály);
b) a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), amely gyári kialakítása szerint rendelkezik
olyan csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos
energiaforrásból történő feltöltését, elektromos üzemben a hatótávolsága – az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint
mérve – legalább 25 km (5P környezetvédelmi osztály);
c) a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a b) pontban foglaltaknak megfelel és hatótávolsága
tisztán elektromos hajtással legalább 50 km (5N környezetvédelmi osztály).
(8) A rendelet alkalmazásában nulla emissziós gépkocsi: az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata során nem
bocsát ki az e rendeletben szabályozott légszennyező anyagot (5Z környezetvédelmi osztály).”
3. §

(1) Az MR. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Teherszállításra szolgáló jármű megengedett legnagyobb össztömegét és terhelhetőségét kilogrammban
kell meghatározni. A terhelhetőségen belül külön meg kell határozni a rakomány tömegét kilogrammban és
a szállítható személyek számát – ideértve a jármű vezetőjét – is. A vizsgálat során a rakományt a rakfelületen
egyenletesen elosztva kell elhelyezni. A szállítható személyek száma azonos az ülőhelyek számával. Egy személy
tömegét N1 kategóriájú gépjármű esetén 75 kilogrammal, egyéb kategória esetén 68 kilogrammal, a vezetőt
75 kilogrammal kell számításba venni.”
(2) Az MR. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Személyszállításra szolgáló jármű esetében egy személy tömegét M1 kategóriájú gépjármű esetén
75 kilogrammal, egyéb kategória esetén 68 kilogrammal, a nem menetrend szerinti helyi forgalom lebonyolítására
készült autóbuszok esetén 71 kilogrammal, az autóbusz vezetőjének tömegét 75 kilogrammal kell számításba venni.”

4. §		
Az MR. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hátsó fényvisszaverővel minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és pótkocsit fel kell
szerelni. A járműre felszerelendő hátsó fényvisszaverők száma:
– oldalkocsi nélküli motorkerékpár és a motorkerékpár 0,80 méternél nem szélesebb pótkocsija esetében 1 db
– minden más jármű esetében 2 vagy 4 db.
A hátsó fényvisszaverő által visszavert fény csak piros lehet. A pótkocsi hátsó fényvisszaverője csak csúcsával
felfelé álló egyenlő oldalú, 0,15–0,20 méter élhosszúságú háromszög lehet, annak belsejében semmiféle
világítóberendezés nem helyezhető el. Az összes többi jármű hátsó fényvisszaverője háromszög kivételével
bármilyen alakú lehet.”
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5. §		
Az MR. 121. §-a a következő 36. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„36. a rendelet a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a különös eljárások, értékelési módszerek
és műszaki előírások bevezetése tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, valamint a 2007/46/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá az 1003/2010/EU, a 109/2011/EU és a 458/2011/EU bizottsági
rendelet módosításáról szóló 2015. február 3-i 2015/166 (EU) bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
6. §

(1) Az MR. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az MR. 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az MR. 15. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. §		
Hatályát veszti az MR. 5. számú melléklet „II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása” pontjában
a táblázatot követő megjegyzések 2. és 4. alpontja.
8. §		
Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.
9. §		
Ez a rendelet a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a különös eljárások, értékelési módszerek és
műszaki előírások bevezetése tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá az 1003/2010/EU, a 109/2011/EU és a 458/2011/EU bizottsági rendelet
módosításáról szóló 2015. február 3-i 2015/166 (EU) bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 40/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
Az MR. 1. számú mellékletének módosítása
1. Az MR. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázat 46 E. sora helyébe a következő sor lép:
EK (EGK)

ENSZ-EGB

A

B
Alkalmazási kötelezettség (1)

(Tételszám

alapirányelv
[rendelet]

utolsó
módosító
irányelv

előírás

módosítási sorozat

Műszaki terület

[rendelet]

típus-

típus-

jóváhagyási

jóváhagyási

eljárásban

eljárásban

M1/N1

M2, M3, N2, N3,

kategória

O kategória

+

–

egyedi
engedélyezési
eljárásban
M1, M2, M3,
N1, N2, N3, O
kategória (7))

Ideiglenes
pótkerék és
„46 E.

661/2009

64

02

abroncsnyomás
ellenőrző
rendszer

–“
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2. Az MR. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázata a következő 71. sorral egészül ki:
EK (EGK)

ENSZ-EGB

A

B
Alkalmazási kötelezettség (1)

(Tételszám

alapirányelv
[rendelet]

utolsó
módosító
irányelv

előírás

módosítási sorozat

Műszaki terület

típus-

típus-

jóváhagyási

jóváhagyási

eljárásban

eljárásban

M1/N1

M2, M3, N2, N3,

kategória

O kategória

[rendelet]

egyedi
engedélyezési
eljárásban
M1, M2, M3,
N1, N2, N3, O
kategória (7))

Vezető„71.

661/2009

29

fülke

+

C“

szilárdsága

2. melléklet a 40/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
Az MR. 5. számú mellékletének módosítása
1. Az MR. 5. számú melléklet „II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása” pontjában foglalt táblázat
2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A környezetvédelmi
osztály jelzés

A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző)

(kód)

„2

– katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros [kivéve a 4. osztályba sorolt
ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott gépjárművet]1;”

2. Az MR. 5. számú melléklet „II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása” pontjában foglalt táblázat
4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A környezetvédelmi
osztály jelzés

A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző)

(kód)

„4

– az ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott – katalizátoros,
szabályozott keverékképzésű – Otto-motoros1,
– az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg a 49.02/B és 51.02 előírások
(EURO-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros;”

3. Az MR. 5. számú melléklet „II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása” pontjában foglalt táblázat
az 5. pontját követően a következő 5E., 5N., 5P., 5Z. pontokkal egészül ki:
(A környezetvédelmi
osztály jelzés

A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző)

(kód)

„5E.

– tisztán elektromos gépkocsi;

5N.

– növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi;

5P.

– külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi)

5Z.

– egyéb nulla emissziós gépkocsi;”

4. Az MR. 5. számú melléklet „II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása” pontjában foglalt táblázat alatti
megjegyzések 9. pontja a következő rendelkezésekkel egészül ki:
(9. A hibrid hajtású gépjárművet az 5. környezetvédelmi osztálynál magasabb – a belsőégésű motorja által
meghatározott – környezetvédelmi osztályba kell besorolni, amennyiben a meghajtó belsőégésű motor legalább Euro-III.
jóváhagyású.)
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„Amennyiben a gépkocsi megfelel az 5E, az 5N, vagy az 5P környezetvédelmi osztályba sorolás feltételeinek, akkor
a jármű üzembentartójának kérelmére
– az 5. környezetvédelmi osztályba sorolt gépkocsi átsorolható 5E, 5N, vagy 5P környezetvédelmi osztályba, és
– ha a hibrid hajtású gépkocsi az 5. környezetvédelmi osztálynál magasabb osztályba lett besorolva, akkor
átsorolható a megfelelő 5E, 5N, vagy 5P környezetvédelmi osztályba.”

3. melléklet a 40/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez
Az MR. 15. számú mellékletének módosítása
1. Az MR. 15. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Emelt sebességgel való közlekedésre M2 vagy M3 kategóriájú, az ENSZ-EGB 36. számú előírás szerinti III., vagy
107. számú előírás szerinti III. vagy B osztályhoz tartozó, vagy ENSZ-EGB 52. számú előírás szerinti B osztályhoz
tartozó autóbusz kaphat engedélyt.”
2. Az MR. 15. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fékezés szempontjából:
a) Az autóbusz típusa feleljen meg a jármű első forgalomba helyezése időpontjában érvényes – de legalább
az ENSZ-EGB 13.06 számú előírás szerinti – jóváhagyási követelményeknek. Mindazonáltal, az autóbusznak
az ENSZ-EGB 13. számú előírása szerinti I. kategóriájú blokkolásgátlóval kell rendelkeznie akkor is, ha a korábbi
jóváhagyás értelmében ez nem volt számára kötelező. Ha a jóváhagyás a blokkolásgátlóra (ABS) nem terjedt ki,
az külön vizsgálattal igazoltan meg kell, hogy feleljen az ENSZ-EGB 13. számú előírása szerinti követelményeknek.
b) Az autóbusz üzemi fékrendszerét az ENSZ-EGB 13. számú előírása szerinti 0 típusú vizsgálat módszerével, de
100 km/óra kezdősebességről végrehajtott kiegészítő fékvizsgálatnak kell alávetni.”
3. Az MR. 15. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Az autóbusz olyan járműtípushoz tartozzon, melynek a passzív biztonsági tulajdonságait a következő nemzetközi
előírások szerint jóváhagyták:
a) a biztonsági öv bekötési pontjai: ENSZ-EGB 14. számú előírás,
b) autóbuszok tetőszilárdsága: ENSZ-EGB 66. számú előírás,
c) autóbuszok ülései: ENSZ-EGB 80. számú előírás.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1429/2015. (VI. 30.) Korm. határozata
a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról
1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a következő
2b. ponttal egészül ki:
„2b. A Kormány felkéri az 1. mellékletben szereplő, nem a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete
alá tartozó szerveket, hogy működjenek közre a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013–2023) és az abban foglalt
intézkedések végrehajtásában.”
2. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. melléklete
(a továbbiakban: Stratégia) az 1. melléklet szerint módosul.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1429/2015. (VI. 30.) Korm. határozathoz
1. A Stratégia
a)
7. címében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi Minisztérium”,
b)
8.3.3. alcímében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi Hivatal”
szöveg lép.
2. A Stratégia 8.1.3. alcím „A. A külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések
visszaszorítása” című táblázatában a „VM” szövegrész helyébe az „ME” szöveg lép.
3. A Stratégia
a)
8.2.3. alcím „D. A család védelmi funkciójának növelése”,
b)
8.2.4. alcím „A. Szórakozóhely-ellenőrzések fokozása”,
c)
8.3.2. alcím „C. Sértettek, tanúk számára információs pultok biztosítása”,
d)
8.3.3. alcím „D. Az állami kárenyhítés rendszerének felülvizsgálata”,
e)
8.3.3. alcím „E. 24 órás telefonos diszpécser szolgálat fenntartása és országossá tétele”,
f)
8.3.3. alcím „F. Krízisellátás bevezetésének vizsgálata”,
g)
8.4.1. alcím „B. Jóvátételi programok megvalósítása az időskorúak javára”,
h)
8.4.1. alcím „D. Hatósági erkölcsi bizonyítvány szabályozása a munkaerő-piaci reintegráció érdekében”,
i)
8.4.2. alcím „A. Közösségi foglalkoztatók kialakítása”,
j)
8.5. alcím „A. Látenciakutatás”,
k)
8.5. alcím „E. Részvétel az EBESZ keretein belül működő képzésekben, a lehetőségeknek a hatékonyabb
kiaknázása”
című táblázatában a „KIM” szövegrész helyébe az „IM” szöveg lép.
4. A Stratégia 8.2.3. alcím „D. A család védelmi funkciójának növelése” című táblázatában a „rendőrség, NBT” szövegrész
helyébe a „rendőrség, NBT, NCSSZI, OBDK” szöveg lép.
5. A Stratégia 8.3.2. alcím „A. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló szakmai protokollok megalkotása,
a működés nyomon követése és monitoringja” című táblázatában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe
a „2016. május 31.” szöveg lép.
6. A Stratégia
a)
8.3.2. alcím „A. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló szakmai protokollok megalkotása, a működés
nyomon követése és monitoringja”,
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b)

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
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8.3.2. alcím „B. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló módszerek alap- és továbbképzések részévé
tétele”
című táblázatában a „KIM” szövegrész helyébe az „IH” szöveg lép.
A Stratégia
a)
8.3.2. alcím „A. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló szakmai protokollok megalkotása, a működés
nyomon követése és monitoringja”,
b)
8.3.2. alcím „B. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló módszerek alap- és továbbképzések részévé
tétele”
című táblázatában a „KIH” szövegrész helyébe az „IM” szöveg lép.
A Stratégia
a)
8.3.2. alcím „C. Sértettek, tanúk számára információs pultok biztosítása”,
b)
8.3.3. alcím „D. Az állami kárenyhítés rendszerének felülvizsgálata”,
c)
8.3.3. alcím „F. Krízisellátás bevezetésének vizsgálata”,
d)
8.4.1. alcím „A. Többszakaszos fogvatartotti reintegrációs szolgáltatások megvalósítása”,
e)
8.4.1. alcím „B. Jóvátételi programok megvalósítása az időskorúak javára”,
f)
8.4.1. alcím „D. Hatósági erkölcsi bizonyítvány szabályozása a munkaerő-piaci reintegráció érdekében”,
g)
8.4.1. alcím „F. Resztoratív szemlélet erősítése a személyi állomány képzésében”,
h)
8.4.2. alcím „A. Közösségi foglalkoztatók kialakítása”
című táblázatában a „KIH” szövegrész helyébe az „IH” szöveg lép.
A Stratégia 8.3.3. alcím „A. Hatékonyabb rendőrség által nyújtott tájékoztatás az áldozatsegítő szolgálat által
biztosított támogatási lehetőségekről” című táblázatában
a)
a „KIM” szövegrész helyébe az „IM”,
b)
a „KIH” szövegrész helyébe az „IH”,
c)
a „2014. december 31.” szövegrész helyébe a „2015. december 31.”,
d)
a „2015. április 1.” szövegrész helyébe a „2016. április 1.”
szöveg lép.
A Stratégia 8.3.3. alcím „B. Országossá kell tenni a civil önkéntes áldozatsegítői hálózatot, az áldozatsegítő
szolgálatoknál szociális munkásokat kell alkalmazni” című táblázatában
a)
a „KIM, KIH” szövegrész helyébe az „ME, IH”,
b)
a „polgárőrség, civil szervezetek, egyházak, önkéntesek” szövegrész helyébe a „polgárőrség, civil szervezetek,
egyházak, önkéntesek, IM”,
c)
a „KIH költségvetése” szövegrész helyébe az „IH költségvetése”,
d)
a „2015-től folyamatos” szövegrész helyébe a „2016. május 31.”
szöveg lép.
A Stratégia 8.3.3. alcím „C. A pszichológiai segítségnyújtáshoz való hozzáférés lehetőségének országossá tétele” című
táblázatában
a)
a „KIM” szövegrész helyébe az „ME”,
b)
a „KIH” szövegrész helyébe az „IM, IH”
szöveg lép.
A Stratégia 8.3.3. alcím „E. 24 órás telefonos diszpécser szolgálat fenntartása és országossá tétele” című táblázatában
a „KIH” szövegrészek helyébe az „IH” szöveg lép.
A Stratégia 8.3.3. alcím „G. Áldozatpolitikai célok megjelenítése a médiában” című táblázatában a „KIM, KIH”
szövegrész helyébe az „IM, IH” szöveg lép.
A Stratégia 8.4.2. alcím „B. Kockázatértékelés fejlesztése” című táblázatában
a)
a „KIM, KIH” szövegrész helyébe az „IH”,
b)
a „2014. december 31.” szövegrész helyébe a „2015. december 31.”
szöveg lép.
A Stratégia 8.6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.6. Az intézkedési Terv 2013–2015 részben alkalmazott rövidítések
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Az intézkedési Terv 2013–2015 részben alkalmazott rövidítések és azok magyarázatai
A

B

1.

BM

Belügyminisztérium

2.

BVOP

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

3.

EMMI

Emberi Erőforrások Minisztériuma

4.

IH

Igazságügyi Hivatal

5.

IM

Igazságügyi Minisztérium

6.

KLIK

7.

LÜ

8.

MABISZ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Legfőbb Ügyészség
Magyar Biztosítók Szövetsége

9.

ME

Miniszterelnökség

10.

NAV

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

11.

NBT

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

12.

NCSSZI

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

13.

NFM

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

14.

NGM

Nemzetgazdasági Minisztérium

15.

NKE

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

16.

NMH

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

17.

NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

18.

OBDK

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

19.

OBH

Országos Bírósági Hivatal

20.

SZGYF

21.

SZVMSZK

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
”

A Kormány 1430/2015. (VI. 30.) Korm. határozata
az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos
feladatokról a fővárosi és megyei kormányhivatalokban
A Kormány az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósítása érdekében
1. felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján
– az infrastruktúra biztosításával és a szükséges szerződések megkötésével – készítse elő az Egységes központi
elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (a továbbiakban: EKEIDR) kiterjesztését és bevezetését a fővárosi
és megyei kormányhivatalok vonatkozásában azon szervezeti egységekre, mely szervezeti egységeknél nincs
használatban olyan informatikai szakrendszer, amely esetében az informatikai szakrendszerbe integrált iratkezelési
szoftverszolgáltatás működik;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. július 31.
2. felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak az EKEIDR ütemezett
és egységesen szabályozott folyamatokkal történő bevezetéséről azon szervezeti egységekre, mely szervezeti
egységeknél nincs használatban olyan informatikai szakrendszer, amely esetében az informatikai szakrendszerbe
integrált iratkezelési szoftverszolgáltatás működik, továbbá ezt követően gondoskodjanak az EKEIDR
működtetéséről;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. december 31.
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3. felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával
vizsgálják meg a fővárosi és megyei kormányhivatalok esetében a szakrendszerekbe integrált iratkezelési
szoftverszolgáltatást alkalmazó szervezeti egységeknél az EKEIDR-re történő átállás lehetőségét;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
2015. december 31.
4. felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pont szerinti vizsgálat
eredményeinek felhasználásával a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján – az infrastruktúra biztosításával és a szükséges szerződések
megkötésével – készítse elő az EKEIDR kiterjesztését és bevezetését a fővárosi és megyei kormányhivatalok
vonatkozásában azon szervezeti egységekre is, mely szervezeti egységeknél informatikai szakrendszerbe integrált
iratkezelési szoftverszolgáltatás működik;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. június 30.
5. felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak az EKEIDR ütemezett
és egységesen szabályozott folyamatokkal történő bevezetéséről azon szervezeti egységekre is, mely szervezeti
egységeknél informatikai szakrendszerbe integrált iratkezelési szoftverszolgáltatás működik, továbbá ezt követően
gondoskodjanak az EKEIDR működtetéséről.
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. december 31.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1431/2015. (VI. 30.) Korm. határozata
a családbarát közgondolkodást erősítő kampányok és a családpolitikai eredményekről szóló tájékoztató
tevékenység végrehajtásához kapcsolódó feladatokról
A Kormány
1. egyetért egy a családbarát közgondolkozást erősítő, a családbarát szemléletformálást célzó országos
kampánysorozat lefolytatásának és a családpolitikai eredményekről szóló tájékoztatási tevékenységnek
a szükségességével;
2. felhívja az érintett minisztereket az 1. pont szerinti kampányok és tájékoztatási tevékenység feltételrendszerének
kidolgozására és a végrehajtásukhoz szükséges szerződések megkötésére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökének
bevonásával
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a szerződések megkötésére 2015. augusztus 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozata
a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – javaslattevő, véleményező, tanácsadói tevékenységet végző
testületeként – Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.
2. A Bizottság a minisztériumok fogyatékos embereket érintő tevékenységének összehangolása, ezen belül különösen
a fogyatékos személyek társadalmi integrációját célzó Országos Fogyatékosságügyi Program, illetve az ezekhez
kapcsolódó szakpolitikai programok végrehajtásának elősegítése érdekében
a)
koordinálja a minisztériumok fogyatékos embereket érintő tevékenységét;
b)
figyelemmel kíséri és támogatja az Országos Fogyatékosságügyi Program, illetve a kapcsolódó szakpolitikai
programok, valamint az Európai Unió fogyatékosságügyi stratégiája nemzeti hatáskörbe utalt feladatainak
végrehajtását;
c)
javaslatokat dolgoz ki az Országos Fogyatékosságügyi Programban foglaltak végrehajtására;
d)
javaslatot tesz a fogyatékos személyeket érintő jogszabályok módosítására, megalkotására, illetve
véleményezi a fogyatékos személyeket érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyéb
kormányzati intézkedések tervezetét;
e)
koordinálja a nemzetközi egyezményekből és az európai uniós tagállami működésből fakadó,
a fogyatékosságügyi területet érintő feladatok végrehajtását;
f)
véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz az Országos Fogyatékosságügyi Program, illetve a kapcsolódó
szakpolitikai programok végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatok megvalósulásáról szóló utólagos
értékelések előkészítése során.
3. A Bizottság ellátja a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól
szóló egyezmény 33. cikkében foglalt kormányzati koordinációs feladatokat.
4. A Bizottság elnöke a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által felkért állami vezető.
5. A Bizottság szavazati joggal rendelkező állandó és eseti tagokból, valamint tanácskozási joggal rendelkező
meghívottakból áll.
6. Az eseti tagokat a Bizottság elnöke kéri fel a Bizottság ülésén való részvételre.
7. A Bizottság szervezetével és működésével kapcsolatos napirendi pontok tárgyalására valamennyi állandó és eseti
tagot meg kell hívni.
8. A Bizottság állandó tagjai:
a)
a Bizottság elnöke, valamint
b)
feladatkörönként egy-egy személy
ba)
az egészségügyért,
bb)
a szociál- és nyugdíjpolitikáért,
bc)
a társadalmi felzárkózásért,
bd)
a családpolitikáért,
be)
a gyermek- és ifjúságpolitikáért,
bf )
a kultúráért,
bg)
a Kormány általános politikája megvalósításának stratégiai irányításáért,
bh)
a foglalkoztatáspolitikáért,
bi)
a közfoglalkoztatásért,
bj)
a szakképzésért és felnőttképzésért és
bk)
az államháztartásért
felelős miniszter által vezetett minisztérium képviseletében,
c)
az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviseletében a köznevelési és a felsőoktatási
területet képviselő egy-egy személy, továbbá
d)
a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos.
9. A Bizottság eseti tagjai:
a)
feladatkörönként egy-egy személy
aa)
az igazságügyért,
ab)
a közigazgatás-fejlesztésért,
ac)
az európai uniós források felhasználásáért,
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

ad)
az adópolitikáért,
ae)
a kormányzati tevékenység összehangolásáért,
af )
a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
ag)
az informatikáért és
ah)
a közlekedésért
felelős miniszter által vezetett minisztérium képviseletében, továbbá
b)
az alábbi szervek egy-egy képviselője:
ba)
Központi Statisztikai Hivatal,
bb)
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal,
bc)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
bd)
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ,
be)
Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
bf )
Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
bg)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
bh)
Oktatási Hivatal,
bi)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és
bj)
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal.
A Bizottság állandó meghívottai:
a)
az Egyenlő Bánásmód Hatóság,
b)
az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
c)
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.,
d)
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, valamint
e)
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
egy-egy képviselője.
A Bizottság elnöke, ha valamely napirendi pont tárgyalása kapcsán szükségesnek tartja, további szakértőket hívhat
meg, akik az elnök által meghatározott napirendi pontok tekintetében tanácskozási joggal vesznek részt a Bizottság
ülésén.
A 8. pont b)–c) alpontja és a 9. pont szerinti tagot az adott szervezet vezetője jelöli ki. Tagként
a)
a szervezettel állami vezetői szolgálati jogviszonyban vagy állami vezetőként betöltött jogviszonyban álló
személy,
b)
vezetői munkakörrel rendelkező kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy vagy
c)
gazdasági társaság esetén a társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója
jelölhető ki.
A Bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. A Bizottság ülését a Bizottság elnöke
hívja össze.
A Bizottság működésével kapcsolatos szervezési, adminisztratív feladatokat a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter által irányított minisztérium szervezeti egysége látja el.
A Bizottság titkára a Bizottság elnöke által határozott időre kijelölt személy, aki tanácskozási joggal részt vesz
a Bizottság ülésein.
A Bizottság működésének részletes szabályait a Bizottság által elfogadott ügyrend tartalmazza. Az ügyrend
elfogadásához a jelenlévő tagok kétharmadának egyetértése szükséges.
A Bizottság a feladatkörébe tartozó egyes szakkérdések megvitatását, illetve javaslatok kidolgozását az ügyrendben
meghatározottak szerint – a Bizottság egyes tagjai, valamint meghívottak részvételével működő – munkacsoportok
keretében is elláthatja.
A Bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.
Ez a határozat a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1433/2015. (VI. 30.) Korm. határozata
a 2015 májusában bekövetkezett rendkívüli jégesőkárok enyhítését szolgáló kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a belügyminisztert, hogy
a)
mérje fel a Bács-Kiskun, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna megyékben 2015. évben támogatott
mezőgazdasági közfoglalkoztatási programokban résztvevőket ért 2015 májusi jégesőkárokat,
b)
a mezőgazdasági programok kiegészítésével a meglévő előirányzatból biztosítsa a mezőgazdasági termelés
újraindításához szükséges feltételeket;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
a programok kiegészítésére 2015. július 15.
2. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy mérje fel a 2015 májusi jégesőkárt szenvedett mezőgazdasági termelők
körét, kárainak nagyságát és az agrárkár-enyhítési rendszerben való tagságuk mértékét;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával és a 2. pont
szerinti eredmények figyelembevételével vizsgálja felül a már meglévő kedvezményes finanszírozást biztosító
mezőgazdasági támogatási programokat és tegyen javaslatot azok módosítására, illetve új kedvezményes
finanszírozást lehetővé tevő intézkedések bevezetésére;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. július 31.
4. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1–3. pontban foglalt feladatok eredményéről, valamint az esetlegesen
felmerülő további szükséges intézkedésekről adjanak tájékoztatást a Kormány részére.
Felelős:
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. augusztus 15.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1434/2015. (VI. 30.) Korm. határozata
az oktatási és kulturális szakdiplomata álláshelyek felülvizsgálatáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország külpolitikai és kulturális diplomáciai stratégiájának részeként az oktatási és
kulturális szakdiplomáciai feladatok ellátása, valamint az oktatási, kulturális, tudományos együttműködések
fejlesztése és megerősítése céljából, a harmadik országokkal való kapcsolatok fejlesztése érdekében Ammanba,
Bakuba, Kijevbe, Tokióba és Sao Pauloba összesen 5 oktatási-kulturális szakdiplomata kerüljön kiküldésre;
2. engedélyezi, hogy a külgazdasági és külügyminiszter Magyarország ammáni, bakui, kijevi, tokiói nagykövetségén,
illetve Sao Paulo-i főkonzulátusán 2015. július 1. kezdőnappal összesen 5 fő oktatási-kulturális szakdiplomata
álláshelyet létesítsen, és ezzel egyidejűleg az abu dhabi, ankarai, belgrádi, pekingi, zágrábi nagykövetségén, illetve
az isztambuli főkonzulátusán létrehozott összesen 6 oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyet megszüntesse;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak az oktatási
és kulturális szakdiplomatákkal kapcsolatos közös feladatokról szóló 10/2011. (IV. 8.) KÜM–KIM–NEFMI együttes
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utasítás hatályon kívül helyezéséről, valamint az oktatási-kulturális szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló
új szabályozás megalkotásáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. szeptember 30.
4. az 1. és 2. pontban foglaltakkal összhangban visszavonja
a)
a külföldön létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyekről szóló 2120/2007. (VI. 25.)
Korm. határozatot,
b)
a Madridban és Abu Dhabiban létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyekről szóló 2105/2008.
(VIII. 5.) Korm. határozatot,
c)
az Ankarában létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyről szóló 1615/2013. (IX. 5.)
Korm. határozatot, valamint
d)
az Isztambulban létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyről szóló 1362/2013. (VI. 24.)
Korm. határozatot.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1435/2015. (VI. 30.) Korm. határozata
a szociális ágazatban dolgozók 2015. évi bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása
érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítson 7,6 milliárd forint forrást a szociális ágazatban
dolgozók 2015. évi egyszeri bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás megteremtése érdekében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. július 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1436/2015. (VI. 30.) Korm. határozata
a fővárosi közösségi közlekedés 2016–2018. évi központi költségvetési támogatásáról
A Kormány
1. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy a központi költségvetési törvényben gondoskodjon a kötelezően
ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatására Budapest Főváros Önkormányzata részére a
2016. évben 18,0 milliárd forint, a 2017. évben 15,0 milliárd forint és a 2018. évben 12,0 milliárd forint támogatási
összeg rendelkezésre állásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2016. évi költségvetési törvény végrehajtása, illetve a 2017. évi és a 2018. évi központi
költségvetési törvény tervezése során
2. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy a központi költségvetési törvényben a kormányrendeletben
előírt utazási kedvezmények ellentételezésére gondoskodjon a szociálpolitikai menetdíj támogatási összeg
rendelkezésére állásáról, melynek egy évre becsült összege a fővárosi közösségi közlekedés esetén – változatlan
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formában és feltételek mellett, a kedvezményes utazások tényleges igénybevételétől függően – mintegy bruttó
21,5 milliárd forint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2016. évi költségvetési törvény végrehajtása, illetve a 2017. évi és a 2018. évi központi
költségvetési törvény tervezése során
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1437/2015. (VI. 30.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség fejezeten belüli közfeladat változáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Miniszterelnökség fejezeten belül az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668

Cím
szám

30
35

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2
2

349351

Kiemelt
előir.
szám

K5
1

1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

Egyéb működési célú kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése
Beruházások

K6

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Államház-tartási
egyedi azonosító

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

1 000,0

-1 000,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Fejezet
szám

Millió forintban, egy tizedessel
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1. melléklet az 1437/2015. (VI. 30.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

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

1 000,0

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

Összesen

I.n.év
1 000,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 000
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A Kormány 1438/2015. (VI. 30.) Korm. határozata
a Kalocsa és Paks térségében tervezett új Duna híddal kapcsolatos beruházásról
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kalocsa–Paks térségében tervezett Duna-híd beruházás ügyében
készítsen Megvalósítási és helykijelölési tanulmányt (a továbbiakban: tanulmány) a közúti híd és a szükséges
hálózatfejlesztés megvizsgálására, amely tanulmány kitér a híd vasúti forgalomra való kiterjesztésének
megvalósíthatóságára és indokoltságára az ehhez szükséges vasúti hálózatfejlesztéssel együtt;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása céljából és a további előkészítési
feladatokra – így különösen környezeti hatástanulmány, tervezések, engedélyek, ezek közbeszerzései – 870 millió
forintot biztosítson a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejezetében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. szeptember 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1439/2015. (VI. 30.) Korm. határozata
az Igazságügyi Hivatal igazságügyi szolgálatok jogakadémiája létesítésével és működtetésével kapcsolatos
feladatainak ellátásához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről
1. Az Igazságügyi Hivatal igazságügyi szolgálatok jogakadémiája létesítésével és működtetésével kapcsolatos
feladatainak ellátásához szükséges beszerzések lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

