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III.

4155

Kormányrendeletek

A Kormány 74/2016. (IV. 5.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről
szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti
gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának
elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

”MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN FOR ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION
The Government of Hungary and the Government of the Kingdom of Bahrain hereinafter referred to as “the Parties”,
Desiring to enhance the long-standing relationship between their states,
Wishing to continue and reinforce their traditional economic relations, and intending to develop and intensify their
economic, industrial, technical and technological co-operation on the basis of mutual benefit,
Convinced that developing treaty fundamentals provides for proper and favourable conditions of further
co-operation,
Have agreed as follows:

Article 1
The Parties shall promote, within the framework of their respective legislation the expansion and diversification of
mutually advantageous economic co-operation in all fields relevant to economic development.

Article 2
Considering the current state of economic relations between the Parties, the Parties understand that favourable
conditions for long-term co-operation exist, inter alia, in the following areas:
–
Economy;
–
Financial services;
–
Professional services;
–
Health Care;
–
Construction;
–
Agriculture;
–
Industry;
–
Technical development projects;
–
Transport;
–
Telecommunications and information services;
–
Exploitation of hydro-carbons;
–
Energy;
–
Scientific research;
–
Technology;
–
Investment;
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–
–

Education; and
Tourism.

Article 3
The Parties shall endeavour to expand and intensify their co-operation through appropriate means, such as:
a)
promoting links and strengthening co-operation between economic policy-makers, government institutions,
professional organizations, business federations, chambers of trade and industry, regional and local entities,
encouraging exchange of economic information of mutual interest, as well as visits by their representatives
and other economic and technical delegations;
b)
exchanging information on development priorities and facilitating the participation of business operators in
development projects;
c)
expediting establishment and strengthening of contacts between the business circles of the two countries,
encouraging visits and meetings of individuals and businessmen;
d)
exchanging business information, encouraging participation in fairs and exhibitions, organizing business
events, seminars, symposia, conferences and other meetings;
e)
encouraging the participation of small and medium-sized private sector enterprises in bilateral economic
relations;
f)
supporting co-operation in providing consultancy, marketing, advisory and expert services in areas of mutual
interest;
g)
encouraging the activities of financial institutions and the banking sector in establishing closer contacts and
strengthening their co-operation;
h)
encouraging investment activity in both countries, promotion of joint ventures, establishment of company
representations and branch offices;
i)
promotion of inter-regional cooperation and international cooperation in issues of mutual interest; and
j)
such other areas of co-operation as shall be decided upon by the parties.

Article 4
Upon signing this Memorandum of Understanding a “Joint Commission” shall be established which shall be
convened upon the written request of each of the Parties alternately in Bahrain and Hungary.
The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:
–
Discussing the development of bilateral economic relations;
–
Identifying new possibilities for the further development of future economic co-operation;
–
Drawing up suggestions for the improvement of terms for economic co-operation between enterprises of
both countries;
–
Making proposals for the application of this Memorandum of Understanding.
The procedures of the Joint Commission shall be defined during its first meeting. In accordance with its national
legislation each Party shall bear its own costs of convening and attending the Joint Commission.
Differences of opinion between the Parties on the application or interpretation of this Memorandum of
Understanding are to be settled within the framework of the Joint Commission.

Article 5
This Memorandum of Understanding shall in no way prejudice the obligations of either of Party arising from
their positions as member states of either the Co-operation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) or the
European Union. This Memorandum of Understanding is subject to the said obligations and shall not be invoked or
interpreted, either in whole or in part, in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the said obligations
whether the said obligations arise from treaties entered into by the Parties with either the GCC or the European
Union, or from primary or secondary legislation emanating from either the GCC or the European Union.

Article 6
The Parties on the basis of mutual consent may make amendments to this Memorandum of Understanding in
writing. The amendments shall enter into force upon the thirtieth day after the receipt of the last notification, by
which the Parties inform each other through diplomatic channels.
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Article 7
This Memorandum of Understanding will take effect:
a)
in the case of Bahrain, upon signature of this Memorandum of Understanding; and
b)
in the case of Hungary upon the thirtieth day after the receipt of the Hungarian notification indicating the
completion of the required legal procedures required by Hungary,
and will remain in effect until either Party notifies the other, in writing of its intention to terminate this
Memorandum of Understanding 6 months prior to its expiry.
In case of notification to terminate this Memorandum of Understanding, commitments resulting from any contracts
concluded under its provisions and not yet implemented shall be valid until fully implemented.
Signed in duplicate at Manama on the 24 of February 2014 in the English language.
For the Government
of Hungary

For the Government of the
Kingdom of Bahrain”

„GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
ÉS A BAHREINI KIRÁLYSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
Magyarország kormánya és a Bahreini Királyság kormánya (a továbbiakban: a Felek),
az államaik között fennálló hosszú távú kapcsolatok továbbfejlesztését kívánva;
a hagyományosan fennálló gazdasági kapcsolatok folytatását és megerősítését óhajtva, és a kölcsönös előnyök elve
alapján a gazdasági, ipari, műszaki és technológiai kapcsolatok fejlesztését és szorosabbá fűzését célozva;
meggyőződve arról, hogy a szerződéses alapok rögzítése elősegíti a további együttműködés megfelelő és kedvező
feltételeit;
a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk
A Felek – saját jogszabályi kereteiken belül – elősegítik a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés
kiszélesítését és elmélyítését valamennyi, a gazdasági fejlődés szempontjából fontos területen.

2. Cikk
A közöttük jelenleg fennálló gazdasági kapcsolatok alapján a Felek úgy látják, hogy – többek között – a következő
területeken adottak a hosszú távú együttműködés kedvező feltételei:
–
Gazdaság;
–
Pénzügyi szolgáltatások;
–
Szakértői szolgáltatások;
–
Egészségügy;
–
Építőipar;
–
Mezőgazdaság;
–
Ipar;
–
Műszaki fejlesztési projektek;
–
Közlekedés;
–
Telekommunikációs és informatikai szolgáltatások;
–
Szénhidrogén-hasznosítás;
–
Energiaipar;
–
Tudományos kutatás;
–
Technológia;
–
Befektetések;
–
Oktatás;
–
Idegenforgalom.
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3. Cikk
A Felek együttműködésük kiszélesítésére és erősítésére törekednek olyan megfelelő lépések megtételével, mint
például:
a)
a gazdaságpolitikai döntéshozók, kormányhivatalok, szakmai szervezetek, üzleti szövetségek, kereskedelmi
és ipari kamarák, regionális és helyi szervezetek közötti kapcsolatok létrehozásának elősegítése és
az együttműködés megerősítése; a kölcsönös előnyökkel járó gazdasági információk cseréjének támogatása;
továbbá az ezen szervek képviselői közötti, valamint más gazdasági és műszaki delegációk látogatásainak
elősegítése;
b)
a fejlesztési prioritásokra vonatkozó információk cseréje és a fejlesztési projektekben a vállalkozók
részvételének megkönnyítése;
c)
a két ország üzleti körei között a meglévő kapcsolatok erősítése, illetve a további kapcsolatok kiépítésének
felgyorsítása; a magánszemélyek és az üzletemberek látogatásainak és találkozóinak előmozdítása;
d)
üzleti információk cseréje; a kiállításokon és vásárokon való részvétel ösztönzése; üzleti események,
szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák és egyéb találkozók szervezése;
e)
a magánszektorbeli kis- és középvállalkozások részvételének elősegítése a kétoldalú gazdasági
kapcsolatokban;
f)
a tanácsadás, a marketing és a szakértői szolgáltatások nyújtása során történő együttműködés támogatása
a kölcsönös előnyökkel járó területeken;
g)
a pénzintézetek és a bankszektor tevékenységének elősegítése a szorosabb kapcsolatok és együttműködés
megteremtése tekintetében;
h)
mindkét ország befektetői tevékenységének elősegítése; közös vállalatok, vállalati képviseletek és vállalati
kirendeltségek alapításának ösztönzése;
i)
a régiók közötti és a nemzetközi együttműködés elősegítése a kölcsönös előnyökkel járó területeken;
j)
a Felek által meghatározott egyéb területeken való együttműködés.

4. Cikk
A Megállapodás aláírásával egy időben Vegyes Bizottságot hoznak létre, amely Felek írásbeli kérésére vagy
Bahreinban, vagy Magyarországon ülésezik.
A Vegyes Bizottság feladatköre különösen a következőkre terjed ki:
–
A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődésének megvitatása;
–
A jövőbeni gazdasági együttműködés további fejlesztésére irányuló újabb lehetőségek kijelölése;
–
A két ország vállalkozásai közötti gazdasági együttműködés feltételeinek javítására irányuló javaslatok
kidolgozása;
–
Az ezen Megállapodás alkalmazására történő javaslatok előterjesztése.
A Vegyes Bizottság szabályzatát az első találkozó alkalmával határozzák meg. Az egyes Felek nemzeti
jogszabályaiknak megfelelően viselik a Vegyes Bizottság összehívásával és az azon való részvételükkel kapcsolatos
saját költségeket.
Az ezen Megállapodás alkalmazása vagy értelmezése tekintetében felmerülő véleménykülönbségeket a Vegyes
Bizottság keretein belül rendezik.

5. Cikk
Ezen Megállapodás semmilyen módon nem befolyásolja hátrányosan bármely Félnek akár az Arab-öböl Államainak
Együttműködési Tanácsában (GCC), akár az Európai Unióban betöltött tagállami jogállása alapján fennálló
kötelezettségeit. Ezen Megállapodás az említett kötelezettségektől függ, és sem részben, sem egészében nem
idézhető vagy értelmezhető úgy, hogy érvényteleníti, módosítja vagy bármely más módon befolyásolja a fent
említett kötelezettségeket; akár a Felek által a GCC-vel vagy az Európai Unióval kötött szerződésekből adódnak ezek
a kötelezettségek, akár a GCC vagy az Európai Unió elsődleges vagy másodlagos jogaiból eredő kötelezettségek.

6. Cikk
A Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják ezt a Megállapodást. A módosítások a Felek által diplomáciai
úton továbbított utolsó értesítés kézhezvételétől számított harmincadik napon lépnek hatályba.
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7. Cikk
Ez a Megállapodás hatályba lép:
a)
Bahrein esetében a Megállapodás aláírásával egy időben; és
b)
Magyarország esetében a magyar jog által előírt jogi eljárások lefolytatásáról szóló értesítés kézhezvétele
utáni harmincadik napon;
és mindaddig hatályban marad, amíg 6 hónappal a Megállapodás lejárata előtt valamelyik Fél írásban nem értesít
a Megállapodás megszüntetésének szándékáról.
Az ezen Megállapodás megszüntetéséről szóló értesítés esetén a jelen okmány rendelkezései alapján kötött
szerződésekből eredő, de még nem teljesített kötelezettségvállalások teljes mértékű teljesítésükig érvényben
maradnak.
Készült Manamában, 2014. február 24-én két példányban, angol nyelven.

Magyarország Kormánya
részéről
4. §

Bahreini Királyság Kormánya
részéről”

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 7. Cikk b) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelete
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 18. és a 22. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 41. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 54–58. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet alkalmazási köre
1. §		
E rendeletet kell alkalmazni a 2014–2020 közötti programozási időszakban az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszközből (Connecting Europe Facility, a továbbiakban: CEF) származó források terhére történő kötelezettségek
vállalására, a projektek előkészítésére, pályázatára, végrehajtására, nyomon követésére, a teljesítés ellenőrzésére,
a felhasználásra és a lebonyolításra.

2. Személyi hatály
2. §		
E rendelet személyi hatálya a támogatást igénylőkre és a támogatásban részesülőkre terjed ki.
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3. Értelmező rendelkezések
3. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1.
hazai társfinanszírozás: a CEF-ből származó forrásokra vonatkozó pályázatokhoz nyújtott hazai forrás,
2.
kedvezményezett: az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet
módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1316/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 10. pontja szerinti tagállam, nemzetközi szervezet, állami vagy
magánvállalkozás vagy szerv,
3.
költségvetési hozzájárulás: a projekt megvalósításához nyújtott költségvetési forrás, ide értve az utólagosan
a CEF-ből folyósított támogatás megelőlegezését is,
4.
műszaki-szakmai tartalom: a projekt keretében megvalósított fejlesztések valamely, a projekt
eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonsága, amelynek megvalósítását a nemzeti hatóság
tagállami hozzájáruló nyilatkozatával tudomásul vette, és az Európai Bizottság támogatói döntésével
jóváhagyott,
5.
pályázati felhívás: az Európai Bizottság vagy az általa meghatalmazott szervezet által az Európai Bizottság
honlapján közzétett, CEF-ből származó forrásra vonatkozó pályázatok benyújtásának feltételeit és határidejét
tartalmazó közlemény,
6.
saját erő: a kedvezményezett által a projekt végrehajtásához nyújtott, költségvetési hozzájárulást nem
tartalmazó pénzügyi hozzájárulás,
7.
szabálytalanság: a támogatási kérelemben, a támogatási megállapodásban, tagállami kedvezményezett
esetén a kedvezményezett és a végrehajtó szerv között létrejött támogatási szerződésben, továbbá
a projektek végrehajtása során az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a hazai
jogszabályokban foglaltak megsértése,
8.
tagállami előrehaladási nyilatkozat: a projektek Európai Bizottsághoz benyújtandó éves előrehaladási
jelentése mellékletét képező, a nemzeti hatóság által kiállított tanúsítvány, amelyben a tagállam igazolást
bocsát ki arról, hogy a kedvezményezett által benyújtott információ teljes körű, megbízható és valós,
9.
tagállami kedvezményezett: az állam,
10.
tagállami teljeskörűségi nyilatkozat: a projekt megvalósítása befejezéséhez az Európai Bizottsághoz
benyújtandó záróegyenleg-kifizetés iránti kérelem mellékletét képező, a nemzeti hatóság, illetve
energiaszektorba tartozó projektek esetében a szakpolitikai felelős által kiállított tanúsítvány, amelyben
a tagállam igazolást bocsát ki arról, hogy a kedvezményezett által projektmegvalósítás befejezéséhez
benyújtott információ teljes körű, megbízható és valós, a projekt megvalósított tartalma a vonatkozó
jogszabályoknak és a támogatási kérelemben és az annak alapján megkötött támogatási megállapodásban
foglaltaknak megfelel, továbbá a záró pénzügyi nyilatkozatban rögzített költségek jogszerűek, a támogatási
megállapodás rendelkezései alapján valósak és elszámolhatóak,
11.
támogatási kérelem: az Európai Bizottság felhívásában meghatározott követelményeknek megfelelő
dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul, és amelynek részei a projekt adatlap és
a mellékletek, amelynek az Európai Bizottsághoz történő benyújtását a nemzeti hatóság jóváhagyta,
12.
támogatási megállapodás: a projekt megvalósítására az Európai Bizottság és e projekt kedvezményezettje
között létrejött megállapodás,
13.
támogatási szerződés: a tagállami kedvezményezett és a projekt végrehajtására kijelölt végrehajtó
szerv közötti, a projekt végrehajtásában egymás közötti feladat- és felelősség-megosztásról rendelkező
megállapodás,
14.
végrehajtó szerv: az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti vállalkozás
vagy szerv.
(2) Az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat
a)
a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet),
b)
az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról
szóló, 2013. április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
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d)

a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról
és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. március 11-i 283/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet
szerint kell értelmezni.
(3) E rendeletet az e rendelet hatálya alá tartozó projektek támogatására vonatkozó, kötelezően alkalmazandó európai
uniós jogi aktusokban foglalt eltérésekre figyelemmel kell alkalmazni és értelmezni.

II. FEJEZET
INTÉZMÉNYRENDSZER
4. A Kormány feladatai
4. §

(1) A Kormány a közlekedési és az infokommunikációs projektek tekintetében egyedi ügyben hozott nyilvános
határozatot tesz közzé a támogatási kérelmek Európai Bizottsághoz történő benyújtásának jóváhagyásáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat közzétételét úgy kell tekinteni, hogy a Kormány a tagállami kedvezményezett
számára a határozattal jóváhagyott tartalmú projektre vonatkozó, az Európai Bizottsággal megkötendő támogatási
megállapodás aláírására felhatalmazást ad.
(3) A Kormány (1) bekezdés szerinti határozata tartalmazza
a)
– ha az rendelkezésre áll – a projekt azonosító számát, egyéb esetben a kapcsolódó program megnevezését,
b)
a projekt megnevezését,
c)
a kedvezményezett, illetve a támogatást igénylő nevét,
d)
a projekt rövid bemutatását,
e)
az igényelt támogatás összegét, és
f)
– ha kijelölésre kerül – a projekt végrehajtó szervének megjelölését.

5. §

(1) A Kormány dönt a projekt megvalósításáról, ha az Európai Bizottság a költségvetési hozzájárulást tartalmazó
projektre a 4. § (3) bekezdés e) pontja szerint meghatározott összeg kilencven százalékát el nem érő összegű
támogatást hagy jóvá.
(2) Ha a Kormány a projekt (1) bekezdés szerinti körülmények figyelembevétele mellett történő megvalósításáról dönt,
akkor rendelkezik a projekt műszaki-szakmai tartalma az Európai Bizottság által nem támogatott projektelemei
megvalósításának forrásáról és finanszírozási módjáról.
(3) A Kormány a (2) bekezdés szerinti esetben egyedi ügyben hozott nyilvános határozatot tesz közzé.
(4) A (3) bekezdés szerinti határozat közzétételét úgy kell tekinteni, hogy a Kormány a tagállami kedvezményezett
számára a határozattal jóváhagyott tartalmú projektre vonatkozó, az Európai Bizottsággal megkötendő támogatási
megállapodás – az (1) bekezdés szerinti feltételekkel történő – aláírására felhatalmazást ad.
(5) A (2) bekezdés szerinti határozat tartalmazza a 4. § (3) bekezdésében foglaltakat, valamint
a)
a támogatás Európai Bizottság által jóváhagyott összegét,
b)
az Európai Bizottság döntése alapján csökkentett támogatás esetén az igényelt és a jóváhagyott támogatás
különbözetét biztosító forrás megjelölését és összegét.

6. §

(1) A kedvezményezett a nemzeti hatóság útján tájékoztatja a Kormányt, ha a költségvetési hozzájárulást nem
tartalmazó projekt támogatását az Európai Bizottság módosított műszaki-szakmai tartalommal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az energiaszektorba tartozó projektekre.

7. §		
A Kormány az energiaszektorba tartozó, CEF-ből finanszírozni kívánt projektek listájáról egyedi ügyben hozott
nyilvános kormányhatározatot tesz közzé.

5. A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság feladatai
8. §

(1) A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság készíti elő a Kormány 4. alcímben meghatározott döntéseit.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben a Kormány részére benyújtott javaslathoz, jelentéshez vagy más
ülésanyaghoz mellékelni kell a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság állásfoglalását. Ennek az állásfoglalásnak
a hiányában a javaslatot, a jelentést vagy más ülésanyagot csak akkor lehet a Kormány elé terjeszteni, ha ahhoz
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a miniszterelnök, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter vagy a Fejlesztéspolitikai Koordinációs
Bizottság elnöke hozzájárul.

6. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladatai
9. §

(1) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a projektek megvalósításával összefüggő
a)
közbeszerzési ellenőrzési,
b)
monitoring, és
c)
kommunikációs
feladatokat lát el.
(2) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter ellenőrzési és monitoring feladatai körében:
a)
ellátja a 19. alcím alapján a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] XVI. Fejezete szerint a költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektek
keretében biztosított támogatások felhasználása során lefolytatott közbeszerzési eljárások szabályosságának
ellenőrzését,
b)
ellátja a 26. alcím szerinti közbeszerzési ellenőrzési feladatokat a költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó
projektek esetében,
c)
a nemzeti hatósággal együttműködve nyomon követi a projektek pénzügyi előrehaladását,
d)
ellátja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés 1–6. pontjában foglalt feladatokat azzal, hogy
irányító hatóság helyett a nemzeti hatóságot kell érteni.
(3) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az egységes kommunikáció kialakításával kapcsolatos
tevékenysége keretében:
a)
ellátja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés 4., 5., és 7. pontjában foglalt feladatokat, valamint
b)
a nemzeti hatósággal együttműködve ellátja az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
28. cikke szerinti tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kommunikációs tevékenységeket.

7. Az audit hatóság feladatai
10. §

(1) A költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektek tekintetében az audit hatóság
a)
elkészíti az audit stratégiát,
b)
elvégzi a rendszerellenőrzéseket, valamint
c)
elvégzi a projektekkel kapcsolatos záró elszámolások vizsgálatát és elkészíti a nemzeti hatóság teljeskörűségi
nyilatkozatát megalapozó jelentést.
(2) Az audit hatóság feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el.

8. A szakpolitikai felelős feladatai
11. §		
A szakpolitikai felelős
a)
véleményezi a nemzeti hatóság megkeresésére az ágazati stratégiába illeszkedés szempontjából az előzetes
projektötleteket, és az ezzel kapcsolatos írásbeli álláspontját megküldi a nemzeti hatóságnak,
b)
véleményezi a nemzeti hatóság megkeresésére – a Kormányhoz történő benyújtás előtt – műszakiszakmai szempontból és az ágazati stratégiába illeszkedés szempontjából a projektjavaslatokat, és az ezzel
kapcsolatos írásbeli álláspontját megküldi a nemzeti hatóságnak,
c)
részt vesz a költségvetési hozzájárulásból megvalósuló, illetve a tagállami kedvezményezett által
megvalósítandó projektek műszaki-szakmai tartalmának kidolgozásában, a tervezés és a projektfejlesztés
során a műszaki-szakmai szempontok érvényesítésében,
d)
kibocsátja az energetikai projektek tekintetében a tagállami hozzájáruló nyilatkozatot és a tagállami
teljeskörűségi nyilatkozatot,
e)
együttműködik a nemzeti hatósággal a projektek megvalósítása és tagállami felelősségi körbe utalt
feladatainak ellátása során,
f)
részt vesz az intézkedések szakmai tartalmának meghatározásában, projekteket érintő értékelési
tevékenységben.
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12. §		
Az energiaszektorba tartozó projektek tekintetében a szakpolitikai felelős dönt a 7. §-ban meghatározott
kormányhatározatban nevesített projektek támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő benyújtásához
szükséges tagállami hozzájáruló nyilatkozat megadásáról.
13. §		
A szakpolitikai felelős feladatait
a)
a közlekedési ágazatban a közlekedésért felelős miniszter,
b)
az energetikai ágazatban az energiapolitikáért felelős miniszter,
c)
a távközlési ágazatban az informatikáért felelős miniszter
látja el.

9. A nemzeti hatóság feladatai
14. §

(1) A nemzeti hatóság
a)
felelős az Európai Bizottság számára benyújtandó projektjavaslatok támogatási szempontú
véleményezéséért,
b)
az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (4) bekezdése és az 1315/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti projektek esetében a Kormány 4. §
(1) bekezdésében foglalt határozatának birtokában kibocsátja – a 11. § d) pontjában meghatározott
kivétellel – az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami
hozzájáruló nyilatkozatot,
c)
felelős a tagállami jelentéseknek, beszámolóknak az Európai Bizottság részére történő benyújtásáért,
d)
folyamatosan figyelemmel kíséri a Magyarország területén megvalósuló projektek megvalósulását, biztosítja
a projektek technikai monitoringját,
e)
elvégzi az éves jelentések jóváhagyását megalapozó helyszíni ellenőrzéseket,
f)
kiadja – a 11. § d) pontjában meghatározott kivétellel – az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 22. cikke szerinti, a projektek közbeszerzési, környezeti-fenntarthatósági, műszaki és pénzügyi
ellenőrzésén alapuló tagállami előrehaladási nyilatkozatot és a tagállami teljeskörűségi nyilatkozatot,
figyelemmel a (4) bekezdésre,
g)
részt vesz az intézkedések 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikke szerinti
értékelésében,
h)
képviseli Magyarországot az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a projektekkel kapcsolatos ülésein,
i)
gondoskodik a projektek közbeszerzési ellenőrzéséről a 19. és a 26. alcím szerint,
j)
koordinálja a hazai projektek megvalósításával kapcsolatos tagállami feladatokat,
k)
részt vesz az adott projekt tárgya szerinti operatív program monitoring bizottsággal együtt ülésező,
e rendelet szerinti projektek nyomon követését ellátó monitoring bizottság munkájában,
l)
biztosítja a kohéziós borítékból, illetve költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektek és az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések
megállapításáról, és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1303/2013/EU az európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó alapokból megvalósuló projektek közötti összhang megteremtését,
a kettős finanszírozás elkerülését,
m)
szükség esetén az irányító hatóság vezetőjével egyetértésben javaslatot tesz a projektek megfelelő
operatív programból történő finanszírozására és a projekt CEF-ből történő finanszírozásának egyidejű
megszüntetésére, valamint ennek Kormány általi jóváhagyására való felterjesztésére.
(2) A nemzeti hatóság feladatai ellátásába a (3) bekezdésben foglalt kivétellel közbenső szervezetet vonhat be.
(3) A nemzeti hatóság nem ruházhatja át közbenső szervezetre
a)
a tagállami hozzájáruló-, előrehaladási- és teljeskörűségi nyilatkozatok kibocsátásával, és
b)
a CEF-ből finanszírozott intézkedéseknek az Európai Bizottsággal együttműködésben történő értékelésével
kapcsolatos feladatát.
(4) A nemzeti hatóság az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikke szerinti tagállami
teljeskörűségi nyilatkozatokat csak az általa kibocsátott hozzájáruló nyilatkozattal rendelkező projektek
tekintetében adhatja ki akkor, ha azok kedvezményezettje eleget tett a tagállam felé fennálló folyamatos
adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének.
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(1) A közlekedési, az energetikai és a távközlési ágazatban egymástól elkülönült szervezettel rendelkező nemzeti
hatóság működik.
(2) A nemzeti hatóság feladatait
a)
a közlekedési ágazatban a közlekedésért felelős miniszter,
b)
az energetikai ágazatban az energiapolitikáért felelős miniszter,
c)
a távközlési ágazatban az informatikáért felelős miniszter
látja el.

10. A közbenső szervezet feladatai
16. §

(1) Az a költségvetési szerv, amelyet
a)
jogszabály ekként kijelöl, vagy
b)
a nemzeti hatósággal megkötött megállapodás ekként meghatároz
közbenső szervezetnek minősül.
(2) A közbenső szervezet a nemzeti hatóság feladatkörébe tartozó, az (1) bekezdés szerint rá átruházott feladatokat látja
el. A közbenső szervezet a nemzeti hatóság nevében jár el. A közbenső szervezet tevékenységét a jogszabályokban
és a nemzeti hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint végzi.
(3) A közbenső szervezet által elvégzett feladatért harmadik személy felé a nemzeti hatóság felel. A közbenső szervezet
csak a nemzeti hatóság előzetes jóváhagyása alapján vonhat be más szervezetet az átruházott feladat ellátásába.

17. §

(1) A nemzeti hatóság a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közbenső szervezetként kijelölt szervezettel
megállapodást köt, egyébként – ha közbenső szervezet alkalmazását szükségesnek tartja – a 16. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti megállapodást köthet a feladat ellátására alkalmas költségvetési szervvel.
(2) Az (1) bekezdés szerint átruházott feladat ellátásáról írásbeli megállapodásban kell rendelkezni. E megállapodásnak
tartalmaznia kell különösen:
a)
az átruházott feladatok ellátásának pénzügyi feltételeit,
b)
a közbenső szervezet feladatait és kötelezettségeit,
c)
az a) pontban megjelölt feladat elvégzése során alkalmazott eljárást és módszereket,
d)
a teljesítésigazolás kiállításának feltételeit,
e)
rendelkezést arról, hogy a közbenső szervezet milyen gyakran tegyen jelentést az általa elvégzett
ellenőrzések eredményeiről,
f)
rendelkezést a nemzeti hatóság részére átadandó adatok köréről, az adatszolgáltatás tartalmáról és
rendszerességéről,
g)
a közbenső szervezetnek a nemzeti hatósággal szembeni felelősségvállalására vonatkozó szabályokat,
h)
az átruházott feladat elvégzése érdekében a nemzeti hatóság által átadott vagy átadásra kerülő adatok körét
és azok védelmét.
(3) A nemzeti hatóság és az ellenőrzésére jogosult szervek ellenőrzik a közbenső szervezetre átruházott feladat
teljesítését.

11. Tagállami kedvezményezett képviselője
18. §

(1) A tagállami kedvezményezettet az a miniszter képviseli, akinek a feladatkörével az adott projekt tárgya összefügg.
(2) A tagállami kedvezményezett (1) bekezdés szerinti képviselője a saját nevében köti meg a végrehajtó szervvel
a támogatási szerződést.

12. Végrehajtó szerv
19. §		
A végrehajtó szerv kijelölésére a tagállami kedvezményezett az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 2. cikk 11. pontjával összhangban jogosult. A végrehajtó szerv feladatait a tagállami kedvezményezett és
a végrehajtó szerv között projektenként megkötendő támogatási szerződés tartalmazza.
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13. A monitoring bizottság feladatai
20. §		
A projektek végrehajtásának nyomon követését a projekt tárgyához hasonló fejlesztési célra irányuló operatív
program végrehajtásának nyomon követését végző monitoring bizottság látja el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
IV. Fejezetében foglaltak szerint.

14. A monitoring értekezlet
21. §

(1) A nemzeti hatóság vagy a közbenső szervezet a kedvezményezettek, illetve végrehajtó szervek képviselőinek
részvételével havonta legalább egy alkalommal monitoring értekezletet tart.
(2) A monitoring értekezlet írásos anyagát a kedvezményezettek, illetve végrehajtó szervek által a nemzeti hatóság
vagy a közbenső szervezet részére benyújtott havi előrehaladási jelentések képezik.
(3) Az előrehaladási jelentéseket a kedvezményezettek, illetve a végrehajtó szervek hét nappal a monitoring
értekezletet megelőzően kötelesek benyújtani.

III. FEJEZET
A PROJEKT-ELŐKÉSZÍTÉS SZABÁLYAI
15. Projekt-előkészítés és -kiválasztás
22. §		
A projekt-előkészítés magában foglalja
a)
a projektek szakmai-műszaki előkészítését,
b)
a támogatásra javasolt, költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektek kiválasztását,
c)
a hazai társfinanszírozás biztosítását,
d)
a támogatási kérelmek előírásoknak megfelelő formában történő elkészítését,
e)
a pályázati anyagok Kormány általi jóváhagyását,
f)
a tagállami hozzájáruló nyilatkozat kibocsátását, a pályázati anyagok Európai Bizottsághoz történő
benyújtását,
g)
tagállami kedvezményezett esetén a támogatási szerződés elkészítését, valamint
h)
a támogatási megállapodás előkészítését és az Európai Bizottsággal történő aláírását.
23. §		
A projekt-előkészítés folyamatában a nemzeti hatóság, alkalmazása esetén
a kedvezményezett, a végrehajtó szerv és a szakpolitikai felelős együttműködik.

a

közbenső

szervezet,

24. §

(1) A projekt támogatási kérelmét a szakpolitikai felelős műszaki-szakmai szempontból és ágazati stratégiába történő
illeszkedés szempontjából értékeli.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakpolitikai értékelés alapján kiállított tanúsítvány figyelembevételével a nemzeti hatóság
a projektre vonatkozó javaslatot támogatás-stratégiai vizsgálatnak veti alá.
(3) A támogatási kérelmek Kormány általi jóváhagyását a szakpolitikai felelős és a nemzeti hatóság vizsgálatát és
megfelelőségi nyilatkozatának kiadását követően lehet kezdeményezni.

25. §

(1) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott projekt esetében a Kormány a támogatási kérelem Európai Bizottsághoz
történő benyújtásáról a nemzeti hatóság előterjesztése alapján a szakpolitikai felelős és a Fejlesztéspolitikai
Koordinációs Bizottság álláspontjának ismeretében dönt.
(2) Azon több tagállam részvételével megvalósuló projektek esetében, ahol a tagállami kedvezményezett
koordinátorként jár el, az (1) bekezdés a tagállami projektrész tekintetében alkalmazandó.

16. Támogatási jogviszony létrejötte
26. §

(1) A támogatási jogviszony akkor jön létre, ha az Európai Bizottság – a támogatási döntése meghozatalát követően –
a kedvezményezettel támogatási megállapodást köt.
(2) A tagállami kedvezményezett – végrehajtó szerv alkalmazása esetén – a tagállami kedvezményezetti feladatkörbe
tartozó egyes feladatok átruházására és a projekt megvalósítására támogatási szerződést köt. A támogatási
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szerződés a projekt támogatásáról szóló európai bizottsági döntés előtt is köthető azzal a bontó feltétellel, hogy
az Európai Bizottság elutasító döntése esetén a támogatási szerződés megszűnik.

IV. FEJEZET
A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
17. A projekt végrehajtásának lépései
27. §		
A projektvégrehajtás folyamata magában foglalja a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás
lebonyolítását, a szerződéskötést, a projektmegvalósítással összefüggő szemlék elvégzését, az elkészült
munkarészek átvételének figyelemmel kísérését, a projekt megvalósítását, a projekt lezárását, valamint
a beszámolási és a monitoring tevékenységet.

18. Pénzügyi lebonyolítás
28. §

(1) A nemzeti hatóság valamennyi projekt tekintetében fennálló tagállami teljeskörűségi nyilatkozatának egyik alapját
képező költségigazoló nyilatkozatot bocsát ki.
(2) A nemzeti hatóság nyilatkozattételi kötelezettsége keretében meggyőződik arról, hogy a kifizetési kérelem,
a költségnyilatkozat és a kedvezményezetteknél felmerült költségek
a)
adatai pontosak és megbízható nyilvántartási rendszerekből származnak,
b)
ellenőrizhető számviteli bizonylatokon alapulnak,
c)
megfelelnek az alkalmazandó európai uniós és nemzeti szabályoknak, valamint
d)
a finanszírozás céljából kiválasztott és szabályszerű projekttel függenek össze.
(3) A nemzeti hatóság jogosult a költségigazoló nyilatkozat alátámasztásához kapcsolódó kiegészítő információ
kérésére, amelyet a kedvezményezett vagy a végrehajtó szerv köteles haladéktalanul a nemzeti hatóság
rendelkezésére bocsátani.

29. §

(1) A nemzeti hatóság a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében tényfeltáró vizsgálatot végezhet vagy
tényfeltáró látogatást tehet az e rendelet hatálya alá tartozó szervezeteknél.
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó szervezet hozzáférést biztosít az elektronikusan vagy papír alapon rendelkezésre
álló, igazoláshoz kapcsolódó, nála rendelkezésre álló dokumentumokhoz és adatokhoz a nemzeti hatóság által
írásban felhatalmazott személyek részére. A nemzeti hatóság az e rendelet hatálya alá tartozó szervezetnél
kezdeményezett látogatásairól minden esetben előzetesen tájékoztatja az érintett szervezetet.
(3) A projektek elszámolható költségeivel kapcsolatos szabályokat az Európai Bizottság által kiírt pályázati felhívás,
valamint az Európai Bizottság és a kedvezményezett között létrejövő támogatási megállapodás tartalmazza.
(4) A hazai társfinanszírozás költségvetési hozzájárulásból, saját erőből vagy mindkettőből állhat.

30. §

(1) A tagállami kedvezményezett a hazai költségvetés végrehajtása céljából minden év április 5-éig megküldi
az államháztartásért felelős miniszter részére a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek fejezeti kezelésű előirányzatot terhelő,
tárgyévet megelőző évben felmerült elszámolható uniós és hazai, illetve nem elszámolható hazai költségekhez
kapcsolódó kiadásokat.
(2) A tagállami kedvezményezett évente legkésőbb a tárgyév augusztus 31-éig elszámolja az Európai Bizottsággal
a projektek tárgyévet megelőző évben kifizetett költségeit, ha az egyes projektek kapcsán felmerült kiadások
meghaladják az 500 millió forintot.

31. §

(1) A záró egyenleg Európai Bizottság általi elfogadását és a záróegyenleg-kifizetés folyósítását követően a tagállami
kedvezményezett utólag euróban elszámolja a közösségi hozzájárulásnak a központi költségvetés által
előfinanszírozott összegét, a rendezett követeléseket, valamint a szükséges korrekciókat.
(2) A forintban és egyéb pénznemben felmerült költségek forintban nyilvántartott és teljesült kifizetéseit az Európai
Bizottsággal történő elszámolások alkalmával az Európai Bizottság által elektronikusan közzétett azon árfolyamon
kell átszámítani euróra, amely a közösségi hozzájárulás rendezésének a nemzeti hatóság általi jóváhagyásának
napján volt érvényes.
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(3) Az időközi- és záróegyenleg-kifizetés iránti kérelemmel összefüggő szabályokat, valamint az Európai Bizottsággal
történő elszámolás részletes szabályait miniszteri rendelet tartalmazza.

19. Közbeszerzés
32. §		
A költségvetési hozzájárulással megvalósuló projektek közbeszerzési eljárásainak ellenőrzését a nemzeti hatóság és
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter végzi a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. Fejezetében
és 1. melléklet XIX. Fejezetében meghatározott rendelkezések szerint azzal az eltéréssel, hogy
a)
irányító hatóságon a nemzeti hatóságot kell érteni,
b)
támogatást igénylőn, illetve kedvezményezetten végrehajtó szervet is kell érteni,
c)
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 101. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
ca)
a nemzeti hatóság az ott meghatározott határidőt nem hosszabbíthatja meg,
cb)
ha a nemzeti hatóság a számára előírt határidőn belül nem küldi meg az ott hivatkozott
észrevételeit, illetve nyilatkozatát, azt úgy kell tekinteni, mintha a nemzeti hatóság támogató
tartalmú nyilatkozatot küldött volna meg – ebben az esetben az eljárást a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 101. § (5) bekezdésének megfelelően kell folytatni –,
d)
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 102. §-a nem alkalmazható.
33. §		
A nemzeti hatóság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó
beszerzést támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontból ellenőrzi az előrehaladási jelentés 14. §
(1) bekezdés f ) pontja szerint történő vizsgálatának keretében.

20. Monitoring
34. §

(1) A projektek nyilvántartására az Európai Bizottság által működtetett elektronikus felületet az Európai Bizottság által
előírt szabály- és feltételrendszer szerint kell használni.
(2) A nemzeti hatóság, a kedvezményezettek, valamint a közbenső szervezet és a végrehajtó szerv monitoring
tevékenységét a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szabályozza.
(3) A projekttel összefüggő közbeszerzési eljárás azonosító adatait és az annak tárgyában lefolytatott ellenőrzés
eredményeként tett lényeges megállapításokat a monitoring és információs rendszerben kell rögzíteni.
(4) A nemzeti hatóság a tagállami előrehaladási nyilatkozat és a tagállami teljeskörűségi nyilatkozat, valamint azok mellékletei
megküldésével tájékoztatja az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert a projektek előrehaladásról.

21. Szabálytalanságkezelés
35. §

(1) Szabálytalansági gyanú észlelése esetén a nemzeti hatóság az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul,
de legkésőbb
a)
a tagállami előrehaladási nyilatkoztat kibocsátását,
b)
a tagállami teljeskörűségi nyilatkozat kibocsátását, vagy
c)
az a) vagy a b) pont szerinti nyilatkozat kibocsátásának megtagadását
követő két munkanapon belül jelentést küld az Európai Bizottság részére.
(2) A jelentésnek tartalmaznia kell:
a)
az érintett projekt megnevezését,
b)
a kedvezményezett és az eljárással érintett más személy adatait,
c)
az érintett összeg megjelölését,
d)
a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét,
e)
a szabálytalanságot valószínűsítő valamennyi körülményt,
f)
a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,
g)
a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását,
h)
a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült
jegyzőkönyvnek a vizsgálatot végző és a meghallgatott, vagy a helyszíni vizsgálat során jelenlévő személyek
aláírásával ellátott példányát, valamint
i)
bűncselekmény gyanúja esetén az erre való utalást.
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(3) Szabálytalansági gyanú felmerülése esetén a nemzeti hatóság a tagállami előrehaladási nyilatkozat vagy a tagállami
teljeskörűségi nyilatkozat kibocsátását megtagadhatja, vagy záradékkal ellátott nyilatkozatot bocsát ki, amelyben
rögzíti a fenntartásainak okát.
36. §

(1) Ha az Európai Bizottság szabálytalanságot állapít meg, a nemzeti hatóság
a)
a tagállami előrehaladási nyilatkozat vagy a tagállami teljeskörűségi nyilatkozat kibocsátását megtagadja,
b)
kizárhatja a szabálytalanságot elkövető személyt az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások
igénybevételéből, és
c)
uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmazhat.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kizárás időtartama legfeljebb öt év lehet. A kizárás időtartama alatt a kizárt
személy projektjére vonatkozó, az Európai Bizottsághoz történő benyújtásához szükséges tagállami hozzájáruló
nyilatkozat kibocsátását meg kell tagadni.

37. §		
A nemzeti hatóság a felmerült szabálytalanságokról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről az Európai Bizottság
által előírt gyakorisággal és formában, de legalább a tagállami előrehaladási nyilatkozatban tájékoztatja az Európai
Bizottságot.

22. Az adatszolgáltatás rendje
38. §

(1) A kedvezményezett a nemzeti hatóság által megkövetelt, miniszteri rendeletben meghatározott rendszerességgel
köteles a projekt megvalósításával kapcsolatosan adatot szolgáltatni.
(2) Az Európai Bizottsághoz benyújtandó éves előrehaladási jelentésekhez szükséges tagállami előrehaladási
nyilatkozat kibocsátásához szükséges adatokat és az alátámasztó dokumentációt legkésőbb tárgyévet követő év
január 31-éig be kell nyújtani a nemzeti hatósághoz.
(3) A késedelmesen vagy hiányosan teljesített adatszolgáltatás esetén a nemzeti hatóság a tagállami előrehaladási
nyilatkozat kibocsátását megtagadhatja.

23. Ellenőrzés
39. §		
A projektekkel kapcsolatos ellenőrzési tevékenység magában foglalja a támogatási kérelmek műszaki-szakmai,
ágazati-stratégiai és támogatás-stratégiai ellenőrzését, a projektmegvalósításnak az 1316/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet által tagállami feladatkörbe utalt szempontok szerinti ellenőrzését, továbbá
a projektek intézményrendszerének ellenőrzését.
40. §		
A nemzeti hatóság a projekt megvalósítása során, az ellenőrzési tervében meghatározottak szerint indító-,
közbenső-, záró-, valamint rendkívüli helyszíni ellenőrzést végezhet, a tagállami teljeskörűségi nyilatkozat
kibocsátásához pedig ellenőrzi a projektek megvalósítását.
41. §

(1) Az audit hatóság elvégzi a tagállami teljeskörűségi nyilatkozat kiállításához szükséges ellenőrzéseket tagállami
kedvezményezettek által megvalósítandó projektek esetén.
(2) Az audit hatóság részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani a monitoring és információs rendszerben tárolt
adatokhoz.
(3) Az audit hatóság a mintavételes ellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentést a jelentés lezárását követően
haladéktalanul megküldi a nemzeti hatóság, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
részére.
(4) Az audit hatóság az ellenőrzési stratégiában foglaltaknak megfelelően minden év február 28-áig elkészíti
az éves ellenőrzési tervét, illetve – szükség esetén – annak módosítását, amelyet tájékoztatásként megküld
az államháztartásért felelős miniszter, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter és a nemzeti
hatóság részére.

42. §		
A nemzeti hatóság, a közbenső szervezet és a végrehajtó szervek működésének belső ellenőrzését biztosítani kell.
Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az államháztartásról szóló törvény, valamint a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
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43. §
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(1) Ha a projekttel összefüggő ellenőrzésről szóló jelentésben a szervezetre vonatkozó, intézkedést igénylő
megállapítás, ajánlás vagy javaslat szerepel, a nemzeti hatóság, a kedvezményezett és a végrehajtó szerv köteles
valamennyi vonatkozó, az európai uniós támogatások felhasználásával összefüggő ellenőrzési jelentés alapján
a jelentés kézhezvételétől számított húsz napon belül intézkedési tervet készíteni. Az ellenőrzött szervezet felelős
az intézkedési terv végrehajtásáért, nyilvántartásáért és az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követéséért.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet vezetője gondoskodik az intézkedési terv – különösen a szabálytalanságok
kezelésével kapcsolatos intézkedések – megvalósításának folyamatos nyomon követéséről.
(3) Az intézkedési terv végrehajtásáról az (1) bekezdés szerinti szervezet vezetője minden év november 15-ei
zárónappal beszámolót készít, és annak elkészültét követő tizenöt napon belül a megvalósítást alátámasztó
dokumentumokkal együtt benyújtja azt az audit hatóság részére.

V. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁST NEM TARTALMAZÓ PROJEKTEK KÜLÖN RENDELKEZÉSEI
24. Az általános szabályok alkalmazása
44. §

(1) A költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó, saját erővel megvalósuló projektek esetén az I–IV. Fejezet
rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó projektek esetében a 7. alcím rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

25. Projekt-előkészítés és -lebonyolítás
45. §

(1) Az Európai Bizottsághoz támogatási kérelmet benyújtani – az energiaszektorba tartozó projektek kivételével –
a Kormány döntését követően kibocsátandó tagállami hozzájáruló nyilatkozat birtokában lehet. A tagállami
hozzájáruló nyilatkozatot a nemzeti hatóság bocsátja ki.
(2) A támogatást igénylő a nemzeti hatóságtól kérelmezi a tagállami hozzájáruló nyilatkozat kibocsátását. A tagállami
hozzájáruló nyilatkozatot az Európai Bizottsághoz történő benyújtás tervezett időpontját megelőző hatvan nappal
elő kell terjeszteni a nemzeti hatóságnál.
(3) A támogatást igénylő a (2) bekezdés szerinti kérelmébe belefoglalja, illetve ahhoz mellékeli
a)
a projekt rövid leírását,
b)
az Európai Bizottsághoz benyújtani kívánt támogatási kérelmet és annak mellékleteit,
c)
a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát,
d)
mindazokat a dokumentumokat, amelyeket a miniszteri rendelet szektor-specifikusan az egyes projektek
tagállami jóváhagyásához előír.
(4) A támogatást igénylő a (2) bekezdés szerinti kérelméhez a nemzeti hatósághoz írásban nyilatkozatot nyújt be,
amelyben vállalja, hogy
a)
a projektet a vonatkozó uniós és magyar jogszabályok és szakmai előírások szerint valósítja meg,
b)
eleget tesz a tagállam felé fennálló információnyújtási és beszámolási kötelezettségének, és
c)
a tagállami teljeskörűségi nyilatkozatot a tagállami hozzájáruló nyilatkozatot kibocsátó nemzeti hatóságtól
szerzi meg.
(5) Tagállami hozzájáruló nyilatkozat akkor bocsátható ki, ha a támogatást igénylő (2) bekezdés szerinti kérelme
a (3) és a (4) bekezdésnek megfelel.
(6) Ha a nemzeti hatóság a tagállami hozzájáruló nyilatkozatot kibocsátja, a támogatást igénylő a támogatási kérelmét
benyújtja az Európai Bizottsághoz.

46. §		
Magyarország területén belül csak a nemzeti hatóság által jóváhagyott szakmai-műszaki tartalommal valósítható
meg projekt.
47. §		
A kedvezményezett felel a projektek fizikai és pénzügyi lebonyolításáért, így különösen
a)
elkülönített fizetési számlát tart fenn a CEF-ből származó támogatás kezelése céljára és lebonyolítja
a pénzügyi műveleteket,
b)
gondoskodik a projektek megvalósításáról,
c)
a pénzügyi lebonyolításról átlátható nyilvántartást vezet, valamint
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d)

biztosítja az általa megvalósított projekttel összefüggő ellenőrzés elvégzésére jogosult szervezet ellenőrzési
tevékenységének eredményességét.

26. Közbeszerzés
48. §		
A költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó projekttel összefüggő közbeszerzés és az ezekhez kapcsolódó, a Kbt.
hatálya alá nem tartozó beszerzések tekintetében
a)
a nemzeti hatóság csak támogathatósági szempontú vizsgálatot végez,
b)
– ha az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter közbeszerzési jogi szempontból jogszabálysértést
észlel – a nemzeti hatóság a tagállami előrehaladási és teljeskörűségi nyilatkozat kibocsátását megtagadhatja.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. Felhatalmazó rendelkezések
49. §		
Felhatalmazást kap az energiapolitikáért felelős miniszter és a közlekedésért felelős miniszter, hogy támogatási
szektoronként szabályozza
a)
a projektek végrehajtásáért felelős intézmények feladat- és hatáskörét,
b)
a projekt lebonyolításának pénzügyi lebonyolításon felüli részletszabályait,
c)
a tagállami ellenőrzések követelményeit, szempontrendszerét, a tagállami hozzájáruló és igazoló
nyilatkozatok kibocsátásának feltétel- és szempontrendszerét, valamint eljárási szabályait,
d)
a projektekkel összefüggő folyamatos adatszolgáltatás és beszámolás szabályait,
e)
a költségvetési támogatást nem tartalmazó projektek tekintetében a nemzeti hatóság, a kedvezményezett,
a közbenső szervezet és a végrehajtó szerv monitoring tevékenységét, valamint a CEF-fel összefüggő szektorspecifikus monitoring tevékenységet
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
kiadott rendeletben.

28. Hatályba léptető rendelkezés
50. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

29. Átmeneti rendelkezés
51. §		
E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő projektekre is alkalmazni kell.

30. Az Európai Unió jogának való megfelelés
52. §		
Ez a rendelet
a)
a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
b)
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és
a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról
szóló, 2013. április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
d)
a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról
és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. március 11-i 283/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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31. Módosító rendelkezések
53. §		
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Főigazgatóság ellátja az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott ellenőrzési hatósági feladatokat.”
54. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E rendeletet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források tekintetében annyiban kell
alkalmazni, ha az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló kormányrendelet
így rendelkezik.”
55. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. §-a a következő 29. ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság)
„29. szükség esetén az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott nemzeti hatósággal egyetértésben javaslatot tesz az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozott projektek megfelelő operatív programból történő finanszírozására
és a projekt Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből történő finanszírozásának egyidejű megszüntetésére, valamint
ennek a Kormány általi jóváhagyására való felterjesztésére.”
56. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az operatív program monitoring bizottság ellátja az általa nyomon követett operatív program tárgykörébe
tartozó fejlesztésre irányuló, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozott intézkedések végrehajtásának
nyomon követését.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az operatív program monitoring bizottságba tanácskozási joggal rendelkező tagot delegálhat:)
„f ) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott nemzeti hatóság.”

57. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdésében a „29–30. §-ban meghatározott feladatokra – az érintett
irányító hatóság(ok)” szövegrész helyébe a „29. és a 30. §-ban meghatározott feladatokra – az érintett irányító
hatóság, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott nemzeti hatóság” szöveg lép.
58. §		
Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdés f ) pontja,
b)
4. § (1) bekezdés j) pontjában az „ , az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozandó
projektjavaslatokat és a” szövegrész,
c)
68. § (1) bekezdésében az „és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből támogatandó projekt” szövegrész,
d)
68. § (3) bekezdésében az „és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből támogatandó projekt” szövegrész,
e)
2. mellékletében foglalt táblázat 46. sora.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 76/2016. (IV. 5.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Az R. 1/a. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 76/2016. (IV. 5.) Korm. rendelethez
Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.208. alponttal egészül ki:
(1. Egyes országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások listája)
„1.208. Nyíregyháza–Tokaj közötti hiányzó kerékpárútszakaszok megvalósítása.”

2. melléklet a 76/2016. (IV. 5.) Korm. rendelethez
Az R. 1/a. melléklet 1. pontja a következő 1.63. alponttal egészül ki:
(1. Közúti közlekedési projektek)
„1.63. Nyíregyháza–Tokaj közötti hiányzó kerékpárútszakaszok megvalósítása.”
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2016. (IV. 5.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában egységes kérelem az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk
(1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtásra
kerülő kifizetési kérelem az elektronikusan és papír alapon benyújtott kérelemrészekkel együtt.
(2) E rendelet alkalmazása során az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)
FM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelemről szóló FM rendelet) 1. §-ában meghatározott rendelkezéseket is
alkalmazni kell.

2. §

(1) E rendelet hatálya az alábbi, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásokra
terjed ki:
1.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban:
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,
2.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,
3.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,
4.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági
földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,
5.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.)
FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,
6.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.)
FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,
7.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet]
alapján igénybe vehető támogatás,
8.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó
támogatás részletes szabályairól szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás.
(2) Az egységes kérelemben kell bejelenteni az (1) bekezdésben felsorolt jogcímekre vonatkozó igényléseket.
(3) Az egységes kérelem az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek esetében kifizetési kérelemnek minősül.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek alapján igényelhető támogatások tekintetében e rendeletet
kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott, egyes jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletekben eltérően nem
szabályozott tárgykörökben kell alkalmazni.
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(1) Az egységes kérelem tartalmára az egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy
a bejelentett táblát az egységes kérelemről szóló FM rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti grafikus azonosításkor
úgy kell megadni, hogy az ne metssze a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet esetén a kötelezettségvállalással érintett,
egybefüggő területek határát sem.
(2) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában az ügyfélnek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító
Rendszerről szóló miniszteri rendelet szerinti fizikai blokk (a továbbiakban: MePAR szerinti fizikai blokk)
numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megjelölésével kell megadnia a területadatokat.
Az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén az ügyfélnek
a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell megadnia
a területadatokat.
(3) A 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet vonatkozásában az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus
azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megjelölésével kell megadnia a területadatokat. A tarvágást
követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk
numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell megadnia a területadatokat.
(4) A 2. § (1) bekezdés 1., 2., 4., 6. és 7. pontja szerinti jogcímek esetén a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet
vonatkozásában kizárólag az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő
megvalósítása esetén, a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet vonatkozásában kizárólag a tarvágást követően,
részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén az ügyfélnek a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát
alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével kell megadnia a területadatokat.
(5) Ha az ügyfél a támogatási döntés alapján a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet szerinti kiemelt jövedelempótló
támogatásra jogosult, az egységes kérelemben köteles nyilatkozni a támogatási kérelem benyújtásának évére
vonatkozó, a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 2. § 18. pontja szerinti jövedelméről és a 88/2007. (VIII. 17.)
FVM rendelet 4. számú melléklete alapján igazolható mezőgazdasági bevételéről.

4. §		
Az egységes kérelem benyújtásának szabályaira az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni
azzal, hogy
a)
az egységes kérelemről szóló FM rendelet 10. § (5) bekezdése szerinti, az ügyfélre nézve terhelő
megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés 1., 2., 4. és 5. pontja
szerinti jogcímek esetében kizárólag az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be,
b)
az egységes kérelem mellékleteit és a mellékletekre vonatkozó adatváltozást a 2. § (1) bekezdés 1., 2., 4., 6.,
7. és 8. pontja szerinti jogcímek esetén az ügyfélnek az elektronikus űrlapkitöltő felületen kell benyújtania.
5. §		
A kifizetésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló miniszteri rendeletet, valamint a 2. § (1) bekezdésében felsorolt
miniszteri rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. §		
Az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni
a)
az egységes kérelem késedelmes benyújtására,
b)
az egységes kérelem módosítására,
c)
a hiánypótlásra,
d)
az adatváltozás bejelentésére,
e)
a másodvetés bejelentésére,
f)
az adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre, valamint
g)
– a 4. §-ban foglalt eltéréssel – az elektronikus kapcsolattartás szabályaira.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
Ez a rendelet
a)
a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK,
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
b)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról,
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valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról
szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
c)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer,
a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre,
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendeletnek,
d)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási
és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
9. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet [a továbbiakban: 24/2015.
(IV. 28.) MvM rendelet] 1. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. mezőgazdasági termelő tevékenység: a Vhr. 3. § 11. pontja szerinti tevékenységek;”
10. §		
A 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet a következő 12/C. §-sal egészül ki:
„12/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 9/2016. (IV. 5.) MvM rendelettel [a továbbiakban:
9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet] megállapított 1. § 9. pontját a 9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

A földművelésügyi miniszter 22/2016. (IV. 5.) FM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a 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. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
adatváltozás bejelentése: az egységes kérelem módosítása, pontosítása, visszavonása, a vis maior tényének
bejelentése, a hasznosító személyében bekövetkező változás bejelentése és az egyazon területen több
növénykultúra egymás utáni termesztésének bejelentése;
2.
bejelentett tábla: az ügyfél által az egységes kérelemben bejelentett legkisebb, azonos hasznosítású,
összefüggő földterület, amelyet nem metsz kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület;
3.
bezárt terület: azon földterület, amelyre
a)
a tárgyévet két évvel megelőző évben az egységes kérelemben az ügyfél bejelentett táblát nem
jelölt meg, vagy a tárgyévet megelőző évi ellenőrzéseket követően az adott bejelentett terület
tekintetében a hatóság támogatási jogosultsággal érintett területet nem állapított meg, és
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b)

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

a tárgyévet megelőző évi egységes kérelemben az ügyfél bejelentett táblát nem jelölt meg, vagy
a tárgyévi ellenőrzéseket követően az adott bejelentett terület tekintetében a hatóság támogatási
jogosultsággal érintett területet nem állapított meg;
egybeművelt terület: olyan, több ügyfél által azonos növénykultúra termesztésére használt, azonos
hasznosítású összefüggő földterület, amelyen belül az egyes mezőgazdasági termelők által hasznosított
területek határai a helyszíni ellenőrzés során nem különíthetőek el;
egységes kérelem: az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján,
a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtásra kerülő támogatási
kérelem;
előzetes ellenőrzés: a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk (4) bekezdése szerinti ellenőrzés;
fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet
(a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § 5. pontjában meghatározott földterület;
hasznosítás: a mezőgazdasági földterületen az adott támogatási jogcímre vonatkozó miniszteri rendeletben
előírt növénykultúra, növényfaj, növényfajta vagy azok keverékének termesztése, vagy a mezőgazdasági
földterület pihentetése – figyelemmel az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési
támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008.
(IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: HMKÁ rendelet) 1. számú mellékletében, továbbá az éghajlat és
környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének
szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület
növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.)
FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 2. §-ában foglalt követelményekre –, valamint
a 1307/2013. európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti hasznosítás;
hasznosító: az egységes kérelemben bejelentett terület vonatkozásában hasznosítást végző mezőgazdasági
termelő;
kamarai meghatalmazott: a Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban:
NAK) munkavállalója, aki e rendelet szerinti agrárigazgatási feladatai teljesítése kapcsán az elektronikus
benyújtás és elektronikus kapcsolattartás választása esetén kizárólag technikai segítséget nyújtó személyként
jár el;
kölcsönös megfeleltetés: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint az egyes vidékfejlesztési
és borpiaci támogatások egységes feltételrendszere, amely a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó
ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló
81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 1. melléklete szerinti értékelési szempontok és a HMKÁ rendelet 1. számú
melléklete szerinti előírások érvényesítése;
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület: a többéves kötelezettségvállalással érintett egyes
támogatások esetén a MePAR rendeletben meghatározott Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
(a továbbiakban: MePAR) szerinti fizikai blokkon belüli, az ügyfélhez köthető, térképileg egyértelműen
lehatárolt, összefüggő földterület;
Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer: az elektronikus közszolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét
támogató központi informatikai és kommunikációs rendszer;
KR dokumentum: az ügyfél által ügyfélkapun benyújtott vagy az ügyfél részére ügyfélkapun keresztül
továbbított dokumentum tartalmát, valamint az elektronikus benyújtás vagy továbbítás adatait tartalmazó
elektronikus dokumentum, amelyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
az ügyfél ügyfélkapuján található értesítési tárhelyre a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren
(a továbbiakban: KR) keresztül megküld;
mezőgazdasági parcella: az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67. cikk (4) bekezdés
a) pontja szerinti földterület, figyelemmel az adott támogatási jogcím sajátosságaira;
mezőgazdasági termelő: az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk
(1) bekezdése szerinti területen folytatja;
módosítás: a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése;
nem támogatható terület: a MePAR rendelet 1. § 10. pontja szerinti terület;
ökológiai jelentőségű terület: a MePAR rendelet 1. § 12. pontja szerinti terület;
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20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

2. §
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pontosítás: az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó minden olyan adatváltozás bejelentése,
ami az egységes kérelemben megadott adatok valóságnak megfelelő kiigazítására irányul;
referenciaterület:
a)
egy adott fizikai blokk,
b)
egy adott fizikai blokk támogatható területe,
c)
egy adott fizikai blokk nem támogatható területe,
d)
az egybeművelt terület,
e)
egyes, a MePAR rendelet 1. § 17. pontja szerinti tematikus rétegek (a továbbiakban: tematikus
fedvény) területe,
f)
MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű terület;
referenciaterület mérete:
a)
egy adott fizikai blokk mérete,
b)
egy adott fizikai blokk támogatható területének mérete,
c)
egy adott fizikai blokk nem támogatható területének mérete,
d)
az egybeművelt terület helyszíni ellenőrzése során mért területének mérete,
e)
a tematikus fedvények területének mérete,
f)
MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű terület mérete;
támogatható terület: az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (2)–(6) bekezdésében
meghatározott, a támogatás szempontjából valamennyi feltételnek megfelelő földterület;
tárgyév: azon naptári év, amelynek vonatkozásában a mezőgazdasági termelő az egységes kérelmet
benyújtja;
termesztő berendezés: az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés
f ) pontjában meghatározott szántóterületen lévő üvegház, illetve rögzített vagy mobil fedél;
terménycsoport: a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 17. cikk (1) bekezdése és 22. cikk
(1) bekezdése szerint megkülönböztetett területek;
vélelmezett örökös: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási
törvény) 45. § (9) bekezdésében meghatározott azon személy, aki az e rendelet szerinti eljárást megindítja, és
a hagyatéki eljárás jogerőslezárásáig eljárási cselekményeket végez;
termőképes terület: azon mezőgazdasági parcella, ahol a növényegyedek legalább 50%-a terméshozásra
képes.

(1) E rendelet hatálya a következő támogatásokra terjed ki:
a)
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM
rendelet szerinti támogatás,
b)
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint
az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti egységes területalapú támogatás,
c)
a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] III. fejezete szerinti támogatások,
d)
a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatás,
e)
a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015.
(III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás,
f)
a mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet szerinti támogatás,
g)
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet szerinti támogatás.
(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján igényelhető támogatások vonatkozásában e rendeletet kizárólag a 9/2015.
(III. 13.) FM rendeletben eltérően nem szabályozott tárgykörökben kell alkalmazni.
(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet)
hatálya alá tartozó támogatások megállapítására irányuló eljárásokban e rendeletet kizárólag az MvM rendeletben
meghatározott tárgykörökben kell alkalmazni.
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(4) A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk tv.) alapján az egységes kérelemben
a)
kell eleget tennie
aa)
az Mkk tv. 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelőnek,
valamint
ab)
az Mkk tv. 16. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott
támogatást igénylő mezőgazdasági termelőnek
az Mkk tv. 18. § (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettségének;
b)
tehet nyilatkozatot az Mkk tv. 6. § (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági termelő a kockázatközösségben való
részvételre irányló önkéntes kötelezettségvállalásáról.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő a kárenyhítő juttatás igénybevételéhez szükséges
referenciahozam kiszámításához az egységes kérelemben nyilatkozatot tehet a tárgyévet megelőző négy év
vonatkozásában az Mkk tv. 18. § (3) bekezdésében meghatározottakról.
(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozat kizárólag azon év vagy évek vonatkozásában tehető meg, amelyre vagy
amelyekre vonatkozóan az ügyfél valamely korábbi évben nem szolgáltatott az egységes kérelmében,
az elektronikusan benyújtott kárenyhítő juttatás iránti kérelmében vagy az elektronikusan benyújtott biztosítási
szerződés területösszesítő mellékletében hozamadatot. Az ügyfél által a korábbi egységes kérelemben és
az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatban megadott adat a nyilatkozat megtételét követően nem módosítható.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokra vonatkozó igényléseken kívül az egységes kérelemben kell
bejelentenie az összes, a hasznosításában lévő mezőgazdasági területet a 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően azon ügyfélnek, aki
a)
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet) 46. cikke szerinti, a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott
támogatást kérelmez, és rendelkezik mezőgazdasági területtel, vagy
b)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke szerinti, a szőlőültetvények
szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott támogatásban részesül a támogatási döntés jogerőre
emelkedésétől számított három évig.

2. Az egységes kérelem tartalma
3. §

(1) Az egységes kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél támogatási, illetve kifizetési igényét a 2. § (1) bekezdésében
meghatározott támogatások vonatkozásában, azzal, hogy a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti támogatás esetén
a miniszteri rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni. Az ügyfélnek az egységes
kérelemben meg kell jelölnie, hogy mely támogatási jogcímre vonatkozik az igénylése, ki kell töltenie az igényléshez
kapcsolódó mezőket, és meg kell adnia a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges adatokat.
(2) Az egységes kérelemben a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 14. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott területadatokat az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk alfanumerikus, továbbá a bejelentett
tábla numerikus és grafikus azonosításával, valamint a bejelentett táblák hasznosítására vonatkozó adatok
megjelölésével kell megadnia.

4. §

(1) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni az általa hasznosított összes támogatható és nem
támogatható mezőgazdasági területet az 1. § 2. pontjában meghatározott területi lehatárolás szerint – függetlenül
attól, hogy az adott területre igényel-e támogatást –, a bejelentett táblák hasznosítására vonatkozó adatok
megadásával. A bejelentési kötelezettség az egyes támogatási jogcímekre vonatkozóan meghatározott, minimális
támogatható méretet el nem érő mezőgazdasági táblára is vonatkozik. Amennyiben az ügyfél egyetlen bejelentett
tábla kapcsán sem igényel támogatást, ezt köteles az egységes kérelemben jelezni.
(2) A bejelentett táblát a grafikus azonosításkor – a MePAR rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatokat
felhasználva – úgy kell megadni, hogy
a)
az ne metssze a fizikai blokk és a támogatható terület határát, kivéve, ha az ügyfél a grafikus azonosítással
egyidejűleg a MePAR rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti változásvezetési kérelmet nyújt be,
b)
a tábla beazonosítása érdekében az a valósághű elhelyezkedést kövesse, és
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c)

a tábla grafikusan megadott területének nagysága, valamint az adott tábla numerikusan megadott
területértéke legfeljebb 5% arányban vagy 0,25 hektár mértékben térjen el.
(3) Ha a 2. § (1) bekezdésében meghatározottminiszteri rendelet másként nem rendelkezik, az igénybe vehető
támogatások alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehetők figyelembe az alábbi területek:
a)
repülőtér,
b)
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 15. pontja szerinti műtárgy,
c)
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 4. pontja szerinti árvízvédelmi
mű, valamint
d)
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 50. § (7) bekezdés a) pontja szerinti, a honvédelemért felelős miniszter
által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelésében lévő „Állami terület 1.” megnevezésű,
művelés alól kivett terület, vagy az Inyvhr. 50. § (8) bekezdés szerinti, a „honvédelmi célra feleslegessé
nyilvánított terület” megnevezésű, művelés alól kivett terület, kivéve a földhasználati szerződés alapján
hasznosított területek, amelyeknek mezőgazdasági hasznosítása – a HM nyilvántartása szerint – fizikailag is
biztosított.
(4) Az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie azokat a bejelentett táblákat, amelyeken öntözési
tevékenységet kíván végezni, illetve termesztő berendezés alatt kíván termeszteni.
5. §

(1) Az ügyfélnek a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (6) bekezdésében foglaltak szerint – a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
14. § (8) bekezdésében foglalt kivétellel – az egységes kérelméhez kell csatolnia a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. §
(5) bekezdése szerinti dokumentumok másolatát.
(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. §-a szerinti, cukorrépa termesztés támogatását igénylő
a)
azon cukorrépa-termelőnek, aki közvetlenül termel cukorrépát,
aa)
a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szállítási szerződés másolatát és
ab)
a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szállítási jog igazolását szolgáló
dokumentum másolatát;
b)
azon cukorrépa-termelőnek, aki cukorrépa integrátoron keresztül termel cukorrépát,
ba)
a cukorrépa integrátorral kötött termeltetési szerződés másolatát, és
bb)
amennyiben az igénylő nem rendelkezik önálló szállítási joggal, a cukorrépa integrátor által a tag
nevére szóló, a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról kiállított
igazolás másolatát
az egységes kérelméhez kell csatolnia.
(3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. §-a szerinti, gyümölcstermesztés támogatását igénylő ügyfélnek a 9/2015. (III. 13.)
FM rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot az egységes kérelemben kell megtennie.
(4) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. §-a szerinti, többéves szálas fehérjetakarmány-növények termesztésének
támogatását igénylő ügyfélnek az egységes kérelemben kell megjelölnie az első vetés évét és az első vetéssel
érintett terület nagyságát, továbbá ha a tárgyévben a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. § (3) bekezdése szerinti
felülvetés valósul meg, a felülvetés tényét és a felülvetéssel érintett terület nagyságát.
(5) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni, hogy az adott táblán termesztett növénykultúra – vagy
az egymás után termesztett növénykultúrák esetében mely növénykultúra – vonatkozásában igényli a 9/2015.
(III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást.

6. §

(1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást igénylő ügyfélnek – a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. §
(4)–(7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az egységes kérelemben kell mezőgazdasági parcellánként
feltüntetnie
a)
a vetőmagkeverékek vetésének tényét,
b)
a két vagy több növénykultúra külön sorokban történő vetésével megvalósuló vegyes növénytermesztés
tényét, valamint
c)
a tanúsító szervezet által tanúsított, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási
követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének
eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet szerinti ökológiai hasznosítás tényét.
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(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást igénylő ügyfélnek az egységes kérelem mellékleteként kell
benyújtania a környezeti szempontból érzékeny gyepterület feltörésére vonatkozó hatósági engedély másolatát, ha
környezeti szempontból érzékeny gyepterületet feltört vagy a tárgyévben feltörni szándékozik.
(3) A 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 17. cikk (5) bekezdése alapján a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti
támogatást igénylő ügyfélnek az egységes kérelemben kell feltüntetnie az ökológiai jelentőségű terület
a)
10/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti típusát,
b)
grafikusan megjelölt elhelyezkedését, valamint
c)
kiterjedését a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. mellékletében foglalt fizikai kiterjedésre vonatkozó
előírásoknak megfelelően.
(4) Az ügyfélnek a bejelentett táblák vonatkozásában az egységes kérelemben kell megneveznie az egyazon területen
tárgyévben termesztett vagy termeszteni kívánt valamennyi növénykultúrát, valamint meghatároznia a tárgyévben
több egymás után termesztett növénykultúrával érintett földterület nagyságát, azok fizikai elhelyezkedésének
térképen történő megjelölésével. Ha az ügyfél az egységes kérelemben a tárgyévben egyazon területen másodvetés
termesztését is bejelenti, akkor az első és minden további növénykultúra tekintetében is be kell jelenteni a vetés
és a betakarítás megvalósulásának időpontját. Az egységes kérelem benyújtása után vetett növénykultúrák
megvalósult vetési időpontját a 20. § szerint kell bejelenteni.
7. §

(1) Annak az ügyfélnek, amely a 11/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatást jogi személyként igényli
(a továbbiakban: jogi személy igénylő), az egységes kérelemben kell nyilatkoznia a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet
1. § 4. pontja szerinti tényleges és hosszú távú ellenőrzést megvalósító fiatal mezőgazdasági termelő nevéről
és ügyfél-azonosítójáról, valamint az egységes kérelemhez kell csatolnia a tényleges és hosszú távú ellenőrzést
biztosító szavazati arányt igazoló dokumentum másolatát, ha az a (2) bekezdés szerint csatolt létesítő okirat alapján
nem állapítható meg.
(2) A jogi személy igénylőnek az egységes kérelemhez csatolnia kell a – személye szerinti társasági formára vonatkozó,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt – létesítő okiratának másolatát.
(3) Ha a (2) bekezdés alapján megállapítható, hogy a tényleges és hosszú távú ellenőrzést a jogi személy igénylő felett
több – köztük legalább egy, a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági
termelőnek minősülő – mezőgazdasági termelő együttesen gyakorolja, a jogi személy igénylőnek nyilatkoznia kell
a)
a jogi személy feletti tényleges és hosszú távú ellenőrzést az (1) bekezdés szerint megnevezett fiatal
mezőgazdasági termelővel együttesen gyakorló valamennyi más mezőgazdasági termelő (a továbbiakban:
más mezőgazdasági termelő) nevéről és ügyfél-azonosítójáról,
b)
a más mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arányáról az ezt
igazoló dokumentum másolatát csatolva, továbbá egyidejűleg csatolva mindazon, a (2) bekezdés szerinti
létesítő okirat másolatát is, amely igazolja, hogy a más mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú
ellenőrzést gyakorol olyan jogi személy vagy jogi személyek felett, amely vagy amelyek a mezőgazdasági
termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015.
(III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 8/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján közvetlen támogatásra jogosult
mezőgazdasági termelőnek minősül vagy minősülnek, valamint
c)
a más mezőgazdasági termelő – 8/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti – közvetlen támogatásra való
jogosultságának fennállásáról.
(4) Ha a jogi személy igénylő más jogi személy ellenőrzése alatt áll, – az (1)–(3) bekezdésben meghatározottak mellett –
a)
a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § a) pontja szerinti uralmi szerződés másolatát, vagy
b)
a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § b) pontja szerinti ellenőrzés esetén az ellenőrzést gyakorló társaságnak
az adott társasági formára a Ptk.-ban meghatározott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő
okirata másolatát
is csatolnia kell az egységes kérelemhez.
(5) Az igénylő szövetkezet vezető tisztségviselője a mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködés
tényleges megvalósulását az ezt igazoló okirat másolatának az egységes kérelemhez történő csatolásával köteles
igazolni.
(6) Az ügyfélnek az egységes kérelemben kell nyilatkoznia azon jogi személy nevéről, ügyfél-azonosítójáról, továbbá
a tényleges és hosszú távú ellenőrzés megkezdésének időpontjáról, amelyben a fiatal mezőgazdasági termelő
a mezőgazdasági tevékenységét a 11/2015 (III. 13.) FM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint megkezdte.
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8. §		
Az állandó sport- és rekreációs területet, ingatlanvállalatot, repülőteret, vasúttársaságot, illetve vízművet üzemeltető
ügyfélnek az egységes kérelemben kell nyilatkoznia ezen – a 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 1., 11., 12., és
13. pontjában meghatározott – tevékenysége folytatásáról.
9. §		
Az Mkk tv. szerinti kockázatközösségi tag és a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást igénylő
mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben köteles nyilatkozni a bejelentett ültetvények és a többéves
hasznosítású területek termőképességéről.

3. Az egységes kérelem benyújtásának szabályai
10. §

(1) Az ügyfél az egységes kérelmét 2016. május 17-éig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani
az MVH honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő
felület). Az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg annak egyes mellékleteit – ha a 2. §
(1) bekezdésében meghatározott miniszteri rendelet vagy e rendelet annak csatolását előírja – és a mellékletekre
vonatkozó adatváltozás bejelentését elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz.
(2) Az egységes kérelemre vonatkozó, módosításnak nem minősülő adatváltozás bejelentése 2016. május 17-éig a 16. §
(2) bekezdése szerint alkalmazandó jogkövetkezmény nélkül tehető. Módosításnak nem minősülő adatváltozás
bejelentése esetén az egységes kérelem benyújtása időpontjának az utolsó adatváltozás bejelentésének napja
minősül.
(3) Az elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással történő benyújtási kötelezettség az (1) bekezdésben foglaltakon
kívül kiterjed az adatváltozás bejelentésére – a hasznosító személyében bekövetkező változás kivételével – és a 23. §
(4) bekezdés a) pontja szerinti adategyeztetés (a továbbiakban: adategyeztetés) során tett nyilatkozat megtételére
is.
(4) Ha az ügyfél földhasználatának jogszerűsége vonatkozásában kétség merül fel, az MVH az eljárási törvény 44. §-a
szerint jár el.
(5) Az eljárási törvény 52. § (6) bekezdése szerinti, az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre
vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés b)–f ) pontjában meghatározott támogatások és a kölcsönös megfeleltetés
vonatkozásában kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be.
(6) A késedelmesen vagy nem elektronikus úton benyújtott, az (1) bekezdés szerinti mellékletek, a (2) és (3) bekezdés
szerinti bejelentés, a (3) bekezdés szerinti nyilatkozat és az (5) bekezdés szerinti észrevétel a döntés meghozatalánál
nem vehető figyelembe.

11. §

(1) Ha az egységes kérelemre indult eljárásban az ügyfél helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor
a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. Az eljárási
cselekmény meghatalmazott általi elektronikus elvégzéséhez a meghatalmazottnak az MVH által vezetett Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) „kérelemre
nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie, továbbá a meghatalmazást
személyesen, postai vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell nyújtania az MVH részére.
(2) A meghatalmazást az MVH által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani, amely
tartalmazza:
a)
a meghatalmazás típusát,
b)
a meghatalmazó és a meghatalmazott ügyfélazonosítóját,
c)
a meghatalmazás időbeli hatályára vonatkozó adatokat,
d)
azon támogatási jogcímeket és intézkedéseket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed,
e)
az ügyfél nyilatkozatát az iratok kézbesítésére vonatkozóan, továbbá
f)
a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
(3) Az MVH kizárólag a (2) bekezdés szerinti, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást veszi nyilvántartásba, hiányos
meghatalmazás esetén az MVH a meghatalmazást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
(4) A meghatalmazott által a saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazást – a (9) bekezdésben foglaltak
kivételével – a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően legalább öt nappal postai
úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A meghatalmazást az MVH a papír alapú beérkezését követő
három napon belül – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi, és erről döntést
hoz. A (9) bekezdésben foglaltak kivételével a meghatalmazott csak a postai úton vagy személyesen benyújtott
meghatalmazás MVH általi nyilvántartásba vételét követően végezhet eljárási cselekményt.
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(5) A meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a (4) bekezdésben foglaltaktól
eltérően a meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val szemben.
(6) A meghatalmazás módosítására a meghatalmazás benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Több
meghatalmazott esetén az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, azonban az elektronikus
űrlapkitöltő felületen eljárási cselekményt egyidejűleg csak egy meghatalmazott végezhet.
(7) A meghatalmazás visszavonása az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon nyújtható
be az MVH-hoz. A meghatalmazás meghatalmazott általi visszavonása esetén a bejelentéshez csatolni kell annak
igazolását, hogy a meghatalmazott a meghatalmazás visszavonásáról értesítette a meghatalmazót. Az igazolás
hiányában a meghatalmazás visszavonása az MVH irányában nem hatályos.
(8) A meghatalmazott által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a meghatalmazás visszavonására irányuló
nyilatkozatot az elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani
az MVH-hoz. A meghatalmazás meghatalmazott általi egyoldalú megszüntetése esetén a papír alapú bejelentéshez
csatolni kell a (7) bekezdés szerinti igazolást. A postai úton vagy személyesen történő benyújtás és az igazolás
hiányában a meghatalmazás megszüntetése az MVH-val szemben nem hatályos.
(9) Ha a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a meghatalmazott által
ügyfélkapun benyújtott meghatalmazást, illetve annak módosítását vagy megszüntetését a meghatalmazó
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül jóváhagyhatja. A meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus
meghatalmazást, módosítást vagy megszüntetést papír alapon nem kell benyújtani az MVH részére,
az a meghatalmazó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val
szemben. Ha a meghatalmazó általi elektronikus jóváhagyás nem történik meg, akkor a meghatalmazást postai úton
vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH részére a (4) bekezdésben foglaltak szerint.
(10) Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van, az MVH az iratokat az ügyfél által az iratok átvételére írásban kijelölt
meghatalmazottnak kézbesíti, ilyen kijelölés hiányában az MVH az iratot – az ügyfél egyidejű értesítésével – az adott
jogcímre utoljára kijelölt hatályos képviseleti joggal rendelkező meghatalmazottnak kézbesíti.
12. §

(1) Ha az elektronikus űrlapkitöltő felületen történő támogatási és kifizetési kérelembenyújtással kapcsolatos valamely
eljárási cselekményt kamarai meghatalmazott végez, a kamarai meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának
a (2) bekezdés szerinti igazolását követően – e cselekmények elvégzésére saját ügyfélkapuját használja.
(2) Az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez a kamarai meghatalmazottnak „kérelemre nyilvántartásba vett”
besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, és az eljárására
vonatkozó kamarai meghatalmazást az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül be kell nyújtania az MVH-hoz.
(3) A kamarai meghatalmazott a saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott kamarai meghatalmazást az elektronikus
benyújtást követő nyolc napon belül papír alapon, postai úton vagy személyesen is köteles benyújtani
az MVH-hoz. Az ügyfél és a kamarai meghatalmazott aláírásával ellátott papír alapú kamarai meghatalmazást
mindkét fél köteles megőrizni. Az elektronikusan benyújtott kamarai meghatalmazás papír alapú benyújtásáig
a kamarai meghatalmazott az ügyfél helyett és nevében eljárhat, de amennyiben a kamarai meghatalmazott
a meghatalmazást a jelen bekezdés szerinti határidőn belül nem nyújtja be az MVH-hoz, a meghatalmazott által
elvégzett eljárási cselekmények nem hatályosak. A kamarai meghatalmazott meghatalmazása az elektronikus
benyújtás időpontjától hatályos. A kamarai meghatalmazást az ügyfél a kamarai meghatalmazott általi elektronikus
benyújtást követő nyolc napon belül jóváhagyhatja elektronikusan is, ha rendelkezik ügyfélkapu-hozzáféréssel.
Ebben az esetben a kamarai meghatalmazást nem kell papír alapon benyújtani.
(4) A kamarai meghatalmazás benyújtására a 11. § (5) bekezdése nem alkalmazható.
(5) A kamarai meghatalmazás benyújtására, a kamarai meghatalmazott eljárására és a több kamarai meghatalmazott
igénybevételének esetére, valamint a kamarai meghatalmazás megszüntetésére – jelen §-ban foglalt eltérésekkel –
a 11. §-ban foglaltak az irányadók. A kamarai meghatalmazás módosítására a kamarai meghatalmazás
benyújtásának szabályait kell alkalmazni.
(6) A kamarai meghatalmazás megszűnik a kamarai meghatalmazott NAK-nál fennálló munkaviszonya megszűnésének
időpontjában. A kamarai meghatalmazottnak a tartós távollétéről vagy munkaviszonyának megszűnéséről
– a távollét időtartamának vagy a megszűnés időpontjának pontos megjelölésével – az MVH-t és az ügyfelet
egyidejűleg értesítenie kell. A kamarai meghatalmazott tartós távolléte esetén – ha az ügyfél ehhez a kamarai
meghatalmazásban hozzájárult – a NAK helyettesítő kamarai meghatalmazottat jelöl ki.
(7) A 2016. március 31-e előtt vissza nem vont kamarai meghatalmazást az MVH 2016. március 31-ével visszavontnak
tekinti.
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13. §

(1) Ha az ügyfél halála miatt vélelmezett örökös kíván eljárni, a vélelmezett örökösnek az eljárási cselekmény elvégzését
megelőzően, személyesen vagy postai úton, az MVH által rendszeresített nyomtatványon be kell nyújtania
a vélelmezett örökösként való eljárásra irányuló kérelmét az MVH-hoz.
(2) Az egységes kérelmet, az adatváltozás bejelentését, az adategyeztetés során tett nyilatkozatot és a 10. §
(5) bekezdése szerinti észrevételt benyújtani kívánó vélelmezett örökösnek „kérelemre nyilvántartásba vett”
besorolású ügyfélként rendelkeznie kell ügyfél-azonosítóval. Ennek érdekében legkésőbb az (1) bekezdés szerinti
kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmeznie kell az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe történő nyilvántartásba
vételét.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az elhalálozást igazoló okirat (halotti anyakönyvi kivonat), továbbá
a házastársi minőséget igazoló vagy a törvényes öröklési rend szerinti örökösi minőséget megalapozó okirat
(házassági anyakönyvi kivonat vagy születési anyakönyvi kivonat) másolatát.
(4) Az (1) bekezdés abban az esetben is alkalmazandó, ha az ügyfél halála az egységes kérelem benyújtását követően
következett be.

14. §

(1) Az egységes kérelemre indult eljárást érintő vis maior bejelentést az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén
alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően kellmegtenni.
(2) Az egységes kérelemmel egyidejűleg benyújtott, a MePAR rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti változásvezetési
kérelmet, valamint az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adatokra vonatkozó adatváltozás bejelentését
elektronikus úton kell benyújtani.

15. §

(1) Az egységes kérelem, az adatváltozás bejelentése, az adategyeztetés során tett nyilatkozat és a 10. § (5) bekezdése
szerinti ügyféli észrevétel (a továbbiakban együtt: beadvány) MVH általi elektronikus fogadásának tényét az ezeket
tartalmazó KR dokumentumnak a benyújtó ügyfél vagy meghatalmazott ügyfélkapus értesítési tárhelyére történő
feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját pedig KR dokumentum igazolja. A beadvány beérkezéséről az MVH
elektronikus úton értesíti az ügyfelet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell:
a)
az ügyfél-azonosító adatokat,
b)
az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát,
c)
a beadvány beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d)
a beadvány érkeztetési számát, valamint
e)
a beadvány mellékleteként elektronikusan csatolt dokumentumok darabszámát.
(3) Az egységes kérelem benyújtásáról szóló igazolást az MVH az ügyfél írásbeli kérelmére harminc napon belül papír
alapon is kiállítja és megküldi az ügyfél részére.
(4) A (3) bekezdés szerinti igazolás az egységes kérelemben foglaltaknak megfelelően tartalmazza:
a)
az ügyfél-azonosító adatokat,
b)
a bejelentett táblák adatait az alábbiak szerint:
ba)
a fizikai blokk azonosító számát,
bb)
a bejelentett tábla sorszámát,
bc)
a hasznosítás típusát,
bd)
a bejelentett terület nagyságát,
c)
a bejelentett támogatási jogcímeket,
d)
az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát,
e)
az egységes kérelem benyújtásának időpontját,
f)
a támogatás vonatkozásában kérelmezett állategyed azonosító számát, valamint
g)
a támogatás vonatkozásában kérelmezett állatlétszámot.

4. Az egységes kérelem késedelmes benyújtása
16. §

(1) Az egységes kérelem 2016. május 17-e után – a (2) bekezdésben foglalt jogkövetkezménnyel – 2016. június 11-ig
nyújtható be, amely benyújtási határidő jogvesztő.
(2) A 2016. május 17-e után, de 2016. június 11-ig benyújtott egységes kérelem esetében az MVH a támogatási összeget
munkanaponként egy százalékkal csökkenti az igényelt támogatás vonatkozásában.
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5. Adatváltozás bejelentése
17. §

(1) Az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó adatváltozás – a 10. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – 2016. május 17-e után jelenthető be.
(2) Az adatváltozás bejelentéséhez kapcsolódóan a 2. § (1) bekezdésében meghatározott miniszteri rendeletekben
foglalt jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
(3) Ha az egységes kérelemben bejelentett terület hasznosítása vonatkozásában az egységes kérelem benyújtását
követően a hasznosító személye megváltozik, arról a terület új hasznosítója a változás bekövetkezésétől
számított tizenöt napon belül bejelentést köteles tenni az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett
nyomtatványon, amely tartalmazza
a)
a kérelmet benyújtó és az új hasznosító adatait,
b)
az új hasznosító nyilatkozatát a hasznosítás feltételeinek ismeretére vonatkozóan, valamint
c)
a hasznosító személyének változásával érintett földterületek numerikus adatait.
(4) Az új hasznosító (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatának ki kell terjednie arra, hogy a benyújtott egységes
kérelemben megjelölt támogatási jogcímek vonatkozásában a támogatási feltételeket megismerte, és azok
betartását vállalja.
(5) A hasznosító személyében bekövetkezett, teljes üzem átruházással járó változásokra a 809/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 8. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
(6) Az egységes kérelemben igényelt támogatás a hasznosító személyének változásától függetlenül az egységes
kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre.
(7) A hasznosító személyében bekövetkezett változásra vonatkozó, e rendelet szerinti rendelkezéseket abban
az esetben kell alkalmazni, ha a 2. § (1) bekezdésében meghatározott miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik.

6. Az egységes kérelem módosítása
18. §

(1) A 2016. május 17-éig benyújtott egységes kérelem a mezőgazdasági parcellák vonatkozásában 2016. május 31-éig
jogkövetkezmény nélkül módosítható.
(2) A módosítás 2016. május 31-ét követően – az érintett mezőgazdasági parcella tényleges hasznosítására vonatkozó
támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentése mellett – 2016. június 11-ig nyújtható be.

7. Az előzetes ellenőrzés
19. §

(1) Az előzetes ellenőrzés kiterjed a bejelentett táblák, ökológiai jelentőségű területek, valamint az egységes
kérelemben igényelt támogatások tekintetében a 2. § (1) bekezdésében meghatározott miniszteri rendeletekben
előírt kötelező mellékletek csatolása tényének vizsgálatára. A vizsgálat nem terjed ki a mellékletek tartalmának
vizsgálatára.
(2) Amennyiben az MVH az egységes kérelmek előzetes ellenőrzése során megállapítja, hogy a bejelentett táblák,
ökológiai jelentőségű területek valószínűsíthetően meg nem felelés miatti eljárás lefolytatása lenne indokolt,
vagy megállapításra kerül, hogy a kötelező melléklet nem került csatolásra, úgy erről a megállapításáról a 10. §
(1) bekezdésében meghatározott határnapot követő 26 napon belül értesíti az ügyfelet.
(3) Az ügyfél a tárgyévi egységes kérelmét az (1) bekezdés szerinti megállapításoknak megfelelően a 10. §
(2) bekezdésében meghatározott határnapot követő 35 napon belül jogkövetkezmények nélkül módosíthatja,
valamint egyéb adatváltozást jelenthet be.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti határidőt az ügyfél elmulasztja, az MVH az ügyfél által később benyújtott,
az érintett területre vonatkozó adatváltozás bejelentése tekintetében a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási
rendelet 3., illetve 15. cikke, valamint a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 15. cikke szerint jár
el.

8. A másodvetés és az ökológiai jelentőségű másodvetés bejelentése
20. §

(1) Másodvetés bejelentése során az ügyfélnek a másodvetéssel érintett terület nagyságának, a másodvetett növény
megnevezésének, valamint a másodvetés tervezett vetési és betakarítása időpontjának bejelentése mellett
a másodvetés fizikai elhelyezkedését is jelölnie kell az egységes kérelemben az egységes kérelem benyújtására előírt
határidőn belül.
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(2) Az ügyfélnek az általa bejelentett táblán megvalósított másodvetés, ökológiai jelentőségű másodvetés és
zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tényleges vetését és esetleges betakarítását vagy beforgatását
– a vetést, betakarítást, beforgatást követő tizenöt napon belül – külön be kell jelentenie az MVH-hoz az elektronikus
űrlapkitöltő felületen azzal, hogy az esetleges betakarítást vagy beforgatást a betakarítást, beforgatást megelőző
öt napon belül is külön be kell jelentenie az MVH-hoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen. Egy másodvetésre
vonatkozó tényleges vetési és betakarítási, beforgatási időpontokat külön-külön kell bejelenteni.
(3) A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén az egységes kérelemben bejelentett, tervezett másodvetés
nem kerül figyelembevételre az egyes támogatások vonatkozásában.

9. Hiánypótlás
21. §		
A 3. § alapján az egységes kérelem kötelező tartalmát képező adatok, valamint az egységes kérelem adatainak
igazolására szolgáló, az egységes kérelem mellékletét képező dokumentumok hiánypótlás tárgyát nem képezhetik.

10. Adminisztratív és helyszíni ellenőrzés
22. §

(1) A 2. § (1) bekezdés c)–f ) pontjában meghatározott támogatás a 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése
szerinti, kizárt mezőgazdasági termelő részére nem nyújtható.
(2) Az ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH az eljárási törvény 22. § (2) bekezdésében szabályozottaknak
megfelelően, a 44. § (7) bekezdése szerinti dokumentumok alapján vizsgálhatja. A jogszerű földhasználattal nem
igazolt területek után az ügyfél nem jogosult támogatásra, ezen területeket jogosulatlanul igényelt területként kell
figyelembe venni.
(3) Az eljárási törvény 44. § (7) bekezdésében felsorolt, jogszerű földhasználat igazolásaként elfogadható okiratok
közül – amennyiben a jogszerű földhasználat igazolása földhasználati szerződéssel történik – az MVH kizárólag
azt fogadja el, amely a megkötése időpontjában hatályos jogszabályok alapján érvényes földhasználati, vagy föld
hasznosítására irányuló jogcímnek minősül.

23. §

(1) Az egységes kérelemben foglaltak, valamint a támogatási feltételek adminisztratív és helyszíni ellenőrzésére
a)
a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben,
b)
a HMKÁ rendeletben,
c)
a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet III. címében, valamint
d)
a 2. § (1) bekezdésében meghatározott miniszteri rendeletekben
foglaltak szerint kerül sor a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti grafikus azonosítással egyidejűleg kezdeményezett
változásvezetési kérelem feldolgozása során megállapítottak figyelembevételével.
(2) Ha az adott referenciaterületre benyújtott támogatási kérelmekben szereplő igénylések, illetve az (1) bekezdés
alapján végzett ellenőrzések által lefedett terület összesen nagyobb, mint a referenciaterület mértéke, akkor
túligénylés kerül megállapításra.
(3) Ha a túligénylés nem haladja meg a referenciaterület méretének a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
38. cikk (4) bekezdése szerinti mérési tűréshatárokkal (a továbbiakban: mérési tűréshatár) számolt területét, akkor
az MVH a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási
igénylésekben megjelölt területeket.
(4) Ha a túligénylés meghaladja a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet, akkor az MVH
a)
adategyeztetést rendel el, és felhívja az érintett ügyfeleket a kérelemben megadott adatok valóságnak
megfelelő helyesbítésére, vagy
b)
a (9) bekezdés b) pontja szerint jár el.
(5) Ha a túligénylés vizsgálata során az MVH megállapítja, hogy az adott referenciaterületen egyetlen ügyfél
érintett, akkor a referenciaterületet meghaladó terület jogosulatlan igénylésnek számít, és az MVH a támogatási
igénylésekben megjelölt területet csökkenti a referenciaterület mértékéig.
(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti felhívásban meg kell jelölni az érintett referenciaterületre egységes kérelmet
benyújtó ügyfelet és a kérelmében foglaltaknak megfelelően a bejelentett táblára vonatkozó adatokat.
(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti felhívásban megjelölt határidőt elmulasztó ügyfél adategyeztetéssel érintett
referencia területre benyújtott támogatási kérelmében szereplő igénylések földhasználati jogszerűségének
kivizsgálása érdekében – tekintettel arra, hogy ezen területek esetében a földhasználat jogszerűsége az eljárási
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

24. §

törvény 44. § (5) bekezdése alapján kétségesnek tekintendő – az eljárási törvény 44. § (6) bekezdése alapján az MVH
felhívására köteles földhasználata jogszerűségét igazolni.
Ha a (4) bekezdés a) pontja szerinti felhívásban foglalt határidőt a kérelmet benyújtó ügyfél elmulasztotta, és
a (7) bekezdés szerint lefolytatott jogszerű földhasználatra vonatkozó vizsgálat eredménye alapján továbbra is
fennáll a túligénylés, akkor a túligényléssel érintett összes, jogszerű földhasználatra vonatkozó vizsgálattal korábban
nem érintett ügyfél az MVH felszólítására köteles földhasználata jogszerűségét igazolni.
Ha a (4) bekezdés a) pontja alapján megállapított túligénylés az ügyfelek által az adategyeztetés során tett
nyilatkozatokat, valamint a (7) és (8) bekezdés szerinti jogszerű földhasználatra irányuló vizsgálatot követően
részben vagy egészben továbbra is fennáll, az MVH
a)
a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet meg nem haladó túligénylés esetén a túligénylés
arányában a referenciaterület méretéig arányosan csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási
igénylésekben megjelölt területeket, vagy
b)
a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet meghaladó túligénylés esetén adminisztratív, illetve
helyszíni ellenőrzést folytat le az érintett referenciaterület vonatkozásában.
Ha az adott referencia területre végzett helyszíni ellenőrzések által a mérési tűréshatár figyelembevételével
meghatározott területek összege meghaladja a referenciaterületet, abban az esetben az MVH a referenciaterület
felett megállapított területet az egyes táblákra megállapított területek arányában levonja a referencia területen
belüli támogatási táblák megállapított területeiből.
Ha adott referenciaterületen az ügyfelek által a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint bejelentett táblák grafikus
adatai egymással, valamint a táblaszintű ökológiai jelentőségű terület grafikus adatai egymással minimum 50%
vagy minimum 0,8 hektár, a táblával szomszédosan elhelyezkedő ökológiai jelentőségű terület esetén minimum
50% átfedést mutatnak, pontszerű ökológiai jelentőségű terület esetén 100% átfedést mutatnak, akkor az MVH
az érintett területek vonatkozásában egyeztetésre hívja fel az ügyfeleket, felszólítva a megadott grafikus tábla
adatok helyesbítésére. A helyesbítést az ügyfél ügyfélkapun keresztül elektronikus úton köteles megtenni.
Ha a (11) bekezdésben megállapított, az ott meghatározott mértéket elérő átfedés az ügyfelek által benyújtott
helyesbítéseket követően továbbra is fennáll, az MVH adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzést folytat le az érintett
táblák vonatkozásában.
A (11) bekezdés szerinti felhívás – kivéve az előzetes ellenőrzés esetén, illetve e rendelet vagy más jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában – a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerinti meg nem
felelésről való értesítésnek minősül. Ha a helyesbítés során a táblaterület pontosítása az eredeti igényléshez képest
csökkentéssel jár vagy a kérelem visszavonásra kerül, akkor a szankció mértéke az eredetileg igényelt táblaterület
vonatkozásában elvégzett adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés eredménye alapján kerül megállapításra.

(1) Ha az MVH több egységes kérelem alapján többszörös igénylést állapít meg, akkor a 23. § (3)–(9) bekezdése szerint
jár el.
(2) Túligénylés vagy többszörös igénylés esetén az MVH azon ügyfél számára állapítja meg a támogatást, amely ügyfél
hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az adott terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. Ha a jogszerű
földhasználó ügyfél egyébként jogosult támogatás igénybevételére, részére az MVH a támogatást az adott terület
hasznosításához igazodva, azzal megegyezően állapítja meg.
(3) Ha a (2) bekezdés és a 23. § (3)–(9) bekezdése szerinti eljárás eredményeképpen sem szüntethető meg a túligénylés
vagy a többszörös igénylés, akkor a referenciaterületet meghaladó terület minden érintett kérelem esetében
jogosulatlan igénylésnek számít.
(4) A (3) bekezdés szerinti terület – a jogosulatlan igényléshez kapcsolódó jogkövetkezmények számítása
szempontjából – nem haladhatja meg az adott referenciaterületen kérelmezett terület 100%-át.
(5) A (3) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, amíg valamelyik érintett ügyfél a jogvita elbírálására
egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerős határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az érintett
ügyfelek együttesen nem helyesbítik a kérelmeiket. Ha bármelyik érintett ügyfél igazolja, hogy a jogvita elbírálására
eljárás indult, az érintett ügyfelek egységes kérelmei alapján indított, a jogosulatlan igényléssel érintett eljárásokat
az MVH a jogvita jogerős eldöntéséig felfüggeszti.
(6) Részben vagy egészben bezárt területre történő igénylés esetén az MVH az adott táblákat a jogszerű földhasználat
vizsgálatra vonatkozó kiválasztási eljárásában kockázati tényezőként veszi figyelembe.

25. §		
Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk
(1) bekezdésében írt valamennyi mezőgazdasági parcella bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, és
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az egységes kérelmén bejelentett összes mezőgazdasági parcella területének, valamint az általa bejelentett és be
nem jelentett mezőgazdasági parcellák területének összege közötti különbözet
a)
meghaladja a bejelentett területek 3%-át, de nem éri el a 10%-ot, úgy az adott évre a mezőgazdasági
termelőnek fizetendő, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67. cikk (4) bekezdés b) pontja
szerinti területalapú közvetlen támogatások teljes összege 1%-kal,
b)
a bejelentett területek legalább 10%-a, de nem éri el a 20%-ot, úgy az adott évre a mezőgazdasági
termelőnek fizetendő, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67. cikk 4. bekezdés b) pontja
szerinti területalapú közvetlen támogatások teljes összege 2%-kal,
c)
a bejelentett területek legalább 20%-a, úgy az adott évre a mezőgazdasági termelőnek fizetendő,
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67. cikk 4. bekezdés b) pontja szerinti közvetlen
területalapú támogatások teljes összege 3%-kal
kerül csökkentésre.
26. §

(1) A bejelentett tábla tekintetében a helyszíni ellenőrzés során mértnél nagyobb terület bejelentését ellensúlyozza
az ugyanazon terménycsoportba tartozó egyéb tábla esetében a helyszíni ellenőrzés során mértnél kisebb terület
bejelentése (a továbbiakban: területkompenzációs mechanizmus).
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzésbe nem értendő bele az a mérés, amelynek eredményeként a bejelentett
tábla egybeművelt tábla részeként kerül megállapításra.
(3) A területkompenzációs mechanizmusban azon támogatásra bejelentett tábla vehető figyelembe, amely
megállapított területe kizárólag az (1) és (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés eredményeként kerül
meghatározásra. A megállapított terület meghatározásánál figyelembe kell venni a 640/2014/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet 18. cikkében foglaltakat.
(4) A területkompenzációs mechanizmus a 2. § (1) bekezdés b)–f ) pontjában meghatározott támogatások esetében
alkalmazandó.

11. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai
27. §

(1) Az ügyfél vagy meghatalmazottja az egységes kérelemre indult eljárásban – ideértve a bírósági felülvizsgálat
és a felügyeleti eljárás kivételével a jogorvoslati eljárást is – az MVH felé teljesítendő, az e rendeletben, valamint
az MVH döntésében meghatározott kötelezettségét, illetve jogosultságát az elektronikus kapcsolattartás választása
esetén esetén – az elektronikus űrlapkitöltő felületen – kizárólag elektronikus úton teljesítheti, illetve gyakorolhatja.
Jelen bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti az elektronikus kapcsolattartás e rendeletben előírt kötelező
eseteit, valamint a 11. § (4), (7) és (8) bekezdésében, valamint a 12. § (3) bekezdésében szabályozott papír alapon
történő benyújtási kötelezettséget.
(2) Az ügyfél vagy meghatalmazottja az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyilatkozhat arról, hogy elektronikus
kapcsolattartást választ.
(3) Ha az ügyfél vagy a meghatalmazottja elektronikus kapcsolattartást választ, az MVH az eljárás során keletkezett
iratokat elektronikus úton közli az ügyféllel vagy annak meghatalmazottjával.
(4) Az ügyfél vagy meghatalmazottja az elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát – az elektronikus
űrlapkitöltő felületen keresztül vagy papír alapon megküldött nyilatkozatban – visszavonhatja.
(5) A bejelentett kapcsolattartási forma megváltoztatása esetén az MVH a másik kapcsolattartási formára történő
áttérés ügyfél vagy meghatalmazottja általi bejelentését követő tíz napon belül keletkezett iratokat a korábbi
kapcsolattartási formában is kézbesítheti.
(6) Az előzetes ellenőrzés vonatkozásában kötelező az elektronikus kapcsolattartás.

12. Kifizetés
28. §

(1) Ha a 2. § (1) bekezdésben meghatározott miniszteri rendelet másképp nem rendelkezik, akkor a támogatás
kifizetése tárgyév december 1. és tárgyévet követő év június 30. között az ügyfélnek az MVH által vezetett
ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott fizetési számlájára történő átutalással történik.
(2) Ha a 2. § (1) bekezdésben meghatározott miniszteri rendelet másként nem rendelkezik, a támogatás euróban kerül
megállapításra és forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
106. cikk (3) bekezdés első fordulata szerint meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.
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13. Záró rendelkezések
29. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
30. §		
Ez a rendelet
a)
a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK,
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
b)
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,
c)
a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i
639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek,
d)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer,
a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre,
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendeletnek,
e)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási
és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete
a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű
támogatásról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 9. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a 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.
beszállítási tejkvóta: a felvásárlók részére értékesíthető, kizárólag nyers, a hűtésen kívül más eljárásnak alá
nem vetett tej mennyiségét tömegegységben (kg) meghatározó szabályozási elem;
2.
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;
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3.

4.

5.
6.

7.
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közvetlen értékesítési tejkvóta: a végső fogyasztók részére közvetlenül értékesíthető tej mennyiségét
tömegegységben (kg), illetve egyéb tejtermékek értékesíthető mennyiségét alapanyagtejre átszámítva
tömegegységben (kg) meghatározó szabályozási elem, amelyhez nem tartozik egyéni referencia zsírtartalom;
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: 1408/2013/EU bizottsági rendelet)
alapján nyújtott támogatás;
termelői nyerstej: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.)
FVM rendelet (a továbbiakban: tejkvóta rendelet) 1. § 1. pontja szerinti mezőgazdasági termék;
tejtermelő: a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról szóló 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet
[a továbbiakban: 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet] 2. § (1) bekezdése szerinti természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
mezőgazdasági termék: az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt termékek,
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-ei 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati
és akvakultúra-termékek kivételével.

2. A támogatás jellege
2. §

(1) E rendelet alapján azon tejtermelő, aki vagy amely a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti támogatási kérelem
benyújtására jogosult volt, a 2015. március 31-én rendelkezésére álló
a)
beszállítási tejkvóta, illetve
b)
közvetlen értékesítési tejkvóta
után vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülő támogatás (a továbbiakban:
jövedelempótló támogatás) igénybevételére jogosult.
(2) A jövedelempótló támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges
előállításával foglalkozó ágazatban, valamint 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: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt
tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU
bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében
rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az 1407/2013/EU
bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy
a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne
részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.
(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúraágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU
bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy
tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve,
hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges
mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott
támogatásban.
(5) A jövedelempótló támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása
túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek
meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget.
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(6) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámítása az e rendelet hatálybalépése hónapjának első
napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró
deviza árfolyamon történik.
(7) 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, különösen 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.
(8) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá
tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági
csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő
forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.

3. A jövedelempótló támogatás igénybevételének feltételei
3. §		
A jövedelempótló támogatás igénybevételére az a tejtermelő jogosult, aki vagy amely
a)
a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására jogosult volt,
b)
az e rendelet szerinti jövedelempótló támogatás iránti kérelme (a továbbiakban: támogatási kérelem)
benyújtásának időpontjában
ba)
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban:
Eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb
a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Eljárási
törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, és
bb)
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
meghatározott feltételeknek,
bc)
nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt,
c)
a b) pont bb) és bc) alpontjában foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik,
d)
a támogatási kérelméhez csatolja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott
nyilatkozatot,
e)
eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére
kötelező határozatában foglalt feltételeknek, ha ilyen határozat kötelezettje volt.

4. A jövedelempótló támogatás iránti kérelem
4. §

(1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú
támogatási kérelmet 2016. április 11-ig megküldi a tejtermelő részére, amelyet a tejtermelőnek a kézhezvételtől
számított nyolc napon belül kell kitöltve, postai úton benyújtania az MVH-hoz. A támogatási kérelem MVH-hoz
történő benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő.
(2) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén az MVH nyolc napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel
a tejtermelőt.
(3) A tejtermelő e rendelet alapján egy támogatási kérelmet nyújthat be. A 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján
ugyanazon támogatási kérelemben együttesen is igényelhető a jövedelempótló támogatás.

5. A jövedelempótló támogatás mértéke
5. §

(1) A jövedelempótló támogatás mértéke
a)
a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tejtermelő 2015. március 31-én rendelkezésére álló beszállítási
tejkvóta,
b)
a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tejtermelő 2015. március 31-én rendelkezésére álló közvetlen
értékesítési tejkvóta
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mennyisége alapján 15 forint/kg.
(2) Az MVH a támogatási jogosultságot, valamint a jövedelempótló támogatás összegét a 3. és 4. §-ban meghatározott
feltételek fennállása, valamint a tejtermelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás
részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével állapítja meg. Az MVH
a rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet meghaladó támogatási igényből a kereten felüli
összeget elutasítja.
(3) Az MVH a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a jövedelempótló támogatás tejtermelő részére történő
kifizetéséről.
(4) A jövedelempótló támogatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a tejtermelő köteles a jövedelempótló támogatás
odaítélésétől számított tíz évig megőrizni és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén bemutatni.
A támogatásról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. §		
A jövedelempótló támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
10032000-01220191-51200002 számú, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzatfelhasználási keretszámla.

6. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
Ez a 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 hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
9. §

(1) A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet] 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A felvásárló a tejtermelővel kötött szerződéséről, illetve annak megszűnéséről a szerződéskötést, illetve
a megszűnést követő hónap 28. napjáig az MVH-t írásban értesíti.”
(2) A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § (1) A tejtermelő gazdaságnak vagy a tejtermelő megbízása alapján a felvásárlónak az eladott (felvásárolt)
tejet a tényleges zsírtartalom megállapításához termelőegységenként legalább havonta két alkalommal
az 1. mellékletben felsorolt akkreditált laboratóriumok valamelyikében (a továbbiakban: akkreditált laboratórium)
be kell vizsgáltatnia. A vizsgálatról a laboratórium tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány képezi a tejtermelővel történő
elszámolás, valamint az MVH-nak megküldött, a 14. § (1) bekezdése szerinti kimutatások alapját. A felvásárló saját
nyilvántartásának, a tejtermelővel történő elszámolásának, valamint az MVH-nak megküldött, a 14. § (1) bekezdése
szerinti kimutatások adatainak meg kell egyezniük.
(2) Az akkreditált laboratórium a zsírvizsgálati eredményeket a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig elektronikus
úton megküldi az MVH részére.”
(3) A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóságát” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt” szöveg lép.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 23/2016. (IV. 5.) FM rendelethez
A támogatási kérelem adattartalma
1. Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfél-azonosító:
Név:
Tenyészetkód:
2. A támogatás alapjának megjelölése
o a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénylése
o a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénylése
3. A támogatás alapját képező mennyiség:
4. Nyilatkozatok
5. Keltezés és aláírás

A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete
a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §		
E rendelet hatálya a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 87. § 4. pontja szerinti
munkaeszköznek az Mvt. 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés során történő használatára terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
ellenőrző felülvizsgálat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó munkaeszköz szerelését
követő, illetve az üzemeltetés megkezdését, valamint az új munkahelyen történő felállítást megelőző
– az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző – vizsgálat;
b)
időszakos ellenőrző felülvizsgálat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszköz
– munkáltató által meghatározott gyakoriságú – felülvizsgálata, amely a károsító hatások lehetősége miatt,
a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő;
c)
kezelő: az a munkavállaló, akinek a feladata a munkaeszköz használata;
d)
magasban levő munkahelyen ideiglenesen végzett munka: az 1 méternél nagyobb szintkülönbségen – kivéve,
ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – végzett, nem állandó jellegű, rövid ideig tartó munka, ahol
a biztonsági és ergonómiai követelményeknek megfelelő munkahelyi körülmények nem biztosítottak, ezért
egyedi kockázatmegelőző intézkedések megtétele szükséges;
e)
megbízott személy: az a munkavállaló vagy polgári jogi szerződés alapján munkát végző külső szakember, akit
a munkáltató meghatározott feladatok elvégzésére írásban megbíz, és aki rendelkezik a feladat elvégzéséhez
szükséges szakmai képesítéssel, tapasztalattal és gyakorlattal;
f)
munkaeszköz használata: a munkaeszközzel vagy a munkaeszközön végzett tevékenység, beleértve
az elindítást, leállítást, alkalmazást, szállítást, javítást, átalakítást, karbantartást, szervizelést, valamint
a tisztítást;
g)
rendeltetés szerinti használat: az a tevékenység, amely az üzemeltetési dokumentációban előírtak szerint,
a vonatkozó munkavédelmi szabályok figyelembevétele mellett történik;
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h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
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rendkívüli munkavégzési körülmény: az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, természeti jelenség,
illetve munkavégzéssel kapcsolatos mentési, katasztrófa-elhárítási tevékenység;
szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes – a méréseket és azok számszerű
eredményének kiértékelését is tartalmazó – ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e
az érintésvédelem a vonatkozó szabványok valamennyi előírását;
szerelői ellenőrzés: villamos gépen, berendezésen az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából,
erősáramú villamos szakember által végrehajtott, műszeres mérést nem igénylő ellenőrzés;
új vagy új létesítésű érintésvédelmi berendezés: olyan berendezés, amelynek működése még független a már
meglévő – és ellenőrzött – érintésvédelmi berendezéstől;
új vagy új létesítésű villamos berendezés: olyan berendezés, amelynek hálózati táplálása még nem kapcsolódik
össze fémesen más, használatban lévő berendezések hálózati táplálásával;
veszélyes tér: bármely tér a munkaeszközön belül vagy annak környezetében, ahol a munkavállaló és
a munkavégzés hatókörében tartózkodó más személy egészsége, illetve testi épsége veszélynek lehet kitéve;
veszélynek kitett munkavállaló: bármely munkavállaló, aki egészben vagy részben a veszélyes térben
tartózkodik;
villamos üzemi próba: az első üzembe helyezést megelőző vagy az üzembe helyezett erősáramú villamos
berendezéseken később szükségessé váló, olyan kapcsolási műveletek, amelyek feszültség alá helyezéssel
járnak, de nem céljuk a berendezés illetve a berendezésrész üzemeltetése, hanem csupán a kipróbálása.

II. FEJEZET
A MUNKAESZKÖZÖKRE ÉS HASZNÁLATUKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
1. A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények
3. §		
A munkáltató köteles a munkavállaló munkavégzéséhez olyan munkaeszközt rendelkezésre bocsátani, amely
kialakításában, felépítésében és az alkalmazott védelmi megoldások tekintetében megfelel a munkavédelemre
vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az adott munkahelyi körülmények között az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos használatra.
4. §		
A munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy
a)
megvédje a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodót a munkaeszköz kigyulladásától vagy
túlhevülésétől, illetve a munkaeszközben keletkező, használt vagy tárolt gáz, por, folyadék, gőz vagy egyéb
anyag munkakörnyezetbe történő kijutásától;
b)
alkalmas legyen a benne keletkező, használt vagy tárolt anyag robbanásának megelőzésére és
c)
biztosítsa a munkavállaló és a munkavégzés hatókörében tartózkodó védelmét az áramütés ellen mind
üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén.
5. §

(1) A munkaeszközt indítani az indító berendezés szándékos működtetésével lehet. Ez vonatkozik:
a)
az üzemszünet utáni újraindítás műveletére, függetlenül attól, hogy az üzemszünet milyen okból következett
be és
b)
az üzemállapot jelentős változására, ha az újraindítás vagy az üzemállapot jelentős változása az érintett
személyre nézve veszélyt jelent.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha a munkaeszköz újraindítása,
vagy a működési feltételek változása automatikus ciklusok szabályos, egymást követő ritmusának a következménye.

6. §

(1) A munkaeszköz azon vezérlőberendezéseinek, amelyek hatással vannak a biztonságra, jól láthatóaknak és
azonosíthatóaknak kell lenniük és ahol szükséges, azokat megfelelő – tartós módon elhelyezett – jelzéssel kell
ellátni. A vezérlőberendezést lehetőség szerint a veszélyes téren kívül és olyan módon kell elhelyezni, hogy
működtetése – ideértve a kezelő akaratától független vagy váratlan működtetést is – ne jelentsen veszélyt.
(2) Annak a vezérlőberendezésnek, amely a munkaeszköz kezelője részére biztosítja az automatikusan működő
biztonsági jelzést, biztonságosnak kell lennie, meghibásodása vagy megrongálódása nem idézhet elő veszélyes
helyzetet. A vezérlőberendezés kiválasztásakor figyelembe kell venni azokat a meghibásodásokat, zavarokat és
korlátokat, amelyekre a tervezett használat során számítani lehet.
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7. §

(1) A munkaeszközt el kell látni olyan kezelőelemmel, amely azt biztonságosan működteti és veszély esetén is biztosítja
a munkaeszköz biztonságos állapotba kerülését, annak teljes vagy részleges leállításával.
(2) A munkaeszköz indító berendezésének kiválasztásánál figyelembe kell venni a várható üzemzavarokat, valamint
az üzemeltetési kieséseket.
(3) A munkaeszközt – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – a várható veszélytől és a rendes leálláshoz
szükséges időtől függően el kell látni megfelelő számú vészkikapcsoló berendezéssel. Amikor a munkaeszköz vagy
annak veszélyes részei leálltak, az érintett működtető egység energiaellátását a vezérlésnek meg kell szakítania.
(4) Műszaki megoldással kell biztosítani, hogy a berendezést leállító rendelkezésnek elsőbbsége legyen az indító
rendelkezéssel szemben.
(5) A vészkikapcsoló berendezés kezelőelemeit úgy kell elhelyezni, hogy azt a kezelő, vagy más, a veszély
bekövetkezését észlelő személy könnyen elérje és veszélytelenül tudja működtetni.

8. §

(1) A leeső vagy kivágódó tárgy veszélyével járó munkaeszközt el kell látni a veszély jellegének megfelelő biztonsági
berendezéssel.
(2) A gáz, gőz, aeroszol, folyadék vagy por kibocsátásával veszélyt okozó munkaeszközt el kell látni megfelelő felfogó,
elvezető, illetve elszívó berendezéssel a keletkezési helyen.

9. §

(1) A munkaeszközt vagy annak részeit rögzítéssel vagy más módon stabilizálni kell, ha ezt a munkavállaló védelme
szükségessé teszi.
(2) Megfelelő védőintézkedést kell tenni, ha a munkaeszköz törése vagy szétesése veszélyeztetheti a munkavállalót.
(3) A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni biztonsági berendezéssel, amely elhatárolja a veszélyes teret, vagy leállítja
a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése előtt. Olyan biztonsági berendezést kell alkalmazni, amely
a)
stabil kialakítású;
b)
nem okoz többletkockázatot;
c)
nem távolítható el, vagy nem hatástalanítható könnyen;
d)
a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít;
e)
nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kísérését, és
f)
lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műveletek elvégzését anélkül, hogy
a biztonsági berendezéseket leszerelnék, valamint a hozzáférést arra a területre korlátozza, ahol a munkát el
kell végezni.

10. §		
A munkaeszköz kezelésére, szerelésére, karbantartására szolgáló területet az elvégzendő művelethez szükséges
mértékben kell megvilágítani.
11. §		
A munkaeszköznek a magas vagy alacsony hőmérsékletű részeit elsősorban olyan védelemmel kell ellátni, amely
megakadályozza az érintést vagy a túlzott megközelítést.
12. §		
A munkavállaló biztonsága érdekében alkalmazott jelölésnek, figyelmeztető jelzésnek, illetve berendezésnek
egyértelműnek, könnyen észrevehetőnek és a munkavállaló által érthetőnek kell lennie.
13. §		
Karbantartási műveletet csak a munkaeszköz leállított állapotában szabad végezni, ha ez nem lehetséges, megfelelő
védőintézkedést kell tenni, vagy biztosítani kell, hogy az ilyen művelet a veszélyes téren kívül elvégezhető legyen.
14. §		
A munkaeszközt el kell látni könnyen felismerhető szerkezettel, amellyel leválasztható az energiaforrásról.
Az energia visszatérése, a visszakapcsolás nem jelenthet veszélyt a munkavállalóra.

2. A munkaeszközök használatára vonatkozó általános követelmények
15. §		
A munkaeszköz kezelője a fő kezelőhelyen meggyőződik arról, hogy senki sem tartózkodik a veszélyes térben. Ha
ez nem lehetséges, akkor – hangjelzés vagy világító jelzés formájában – automatikusan működő biztonsági jelzést
kell adni a munkaeszköz elindítása előtt. A munkaeszköz indítása, leállítása idején a veszélyes térben tartózkodó
munkavállaló számára biztosítani kell, hogy a veszélyes teret biztonságban elhagyhassa.
16. §		
Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények között szabad használni.
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17. §

(1) Veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől –
a szerelést követően, de még a használatba vétel előtt és minden egyes új telephelyre vagy munkahelyre történő
mozgatás után a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik a biztonságos szerelésről,
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről.
(2) Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját írásban kell meghatározni. A vizsgálat megállapításait és a megtett
intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

18. §

(1) Gondoskodni kell az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről annak érdekében,
hogy a biztonsági és egészségügyi előírások betartásra kerüljenek, az esetleges károsodások időben észlelhetőek,
a megelőző intézkedések bevezethetőek legyenek.
(2) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközt, a felülvizsgálat gyakoriságát és módját írásban kell
meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és
a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira. A leghosszabb
felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.
(3) A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő
időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak egy példányát – telepített munkaeszköz
esetén – a helyszínen kell tartani.
(4) A legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel
tájékoztatást kell nyújtani, ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják.

19. §

(1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés (a továbbiakban: villamos berendezés) közvetett érintés elleni
védelmének, valamint az érintésvédelmi berendezés megfelelőségének ellenőrző felülvizsgálatairól szerelői
ellenőrzés, illetve szabványossági felülvizsgálat keretében kell gondoskodni.
(2) Szerelői ellenőrzés elvégzése szükséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés
a)
létesítése, bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként;
b)
érintésvédelmének hibájára vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén első
lépésként;
c)
minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata alkalmával, annak bevezető részeként; vagy
d)
jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálatok esetén.
(3) Szabványossági felülvizsgálat elvégzése szükséges
a)
új villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt;
b)
a villamos berendezés bővítése, átalakítása és javítása alkalmával, a szerelői ellenőrzés elvégzése után;
c)
az érintésvédelem hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, minden olyan rendellenesség észlelése
esetén, amelynél a rendellenességi ok meghatározása, a javításhoz szükséges hiba behatárolása szerelői
ellenőrzéssel nem volt elvégezhető; vagy
d)
jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálat esetén.
(4) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén villamos üzemi próba elvégzése is elegendő – az érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgálat helyett – a rendkívüli munkavégzési körülmény elhárításának időtartamára
ideiglenesen telepített villamos berendezésekre vonatkozóan, ha azokat független aggregátorról táplálják, vagy
az ideiglenes csatlakozó berendezésbe áram-védőkapcsolót szereltek. A villamos működési próbát az üzemszerű
használatbavétel előtt kell elvégezni.
(5) Működési próbát kell végezni:
a)
áram-védőkapcsolón és a korábban létesített feszültség-védőkapcsolón háromhavonta;
b)
ideiglenesen telepített munkahely esetén az áram-védőkapcsolón és korábban létesített feszültségvédőkapcsolón a telepítéskor és azt követően havonta.
(6) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
a)
kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente;
b)
a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet
(a továbbiakban: KLÉSZ) alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken hatévente;
c)
azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs külön gyakoriság előírva, az érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgálat alkalmával, annak bevezető részeként háromévente.
(7) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot – a KLÉSZ hatálya alá tartozó villamos berendezések kivételével –
szabványossági felülvizsgálattal rendszeresen, legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek minősülő
helyen.
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(8) A vizsgált berendezés vizsgálati eredményét írásban kell dokumentálni, amely tartalmazza:
a)
hogy a felülvizsgálat mely berendezésre terjedt ki;
b)
a vizsgálatot végző felelős személy nevét és az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálói
vizsgabizonyítványának számát;
c)
hogy milyen ok miatt került sor a vizsgálatra;
d)
hogy mikor végezték a vizsgálatot és
e)
az irat végén a hitelesítést, amely a dátumot és a vizsgálatot végző aláírását foglalja magába.
(9) Az érintésvédelmi szerelői ellenőrzésről és a villamos üzemi próba eredményéről készülő iratnak a (8) bekezdés
a)–e) pontjában felsoroltakon kívül tartalmaznia kell legalább a vizsgált berendezés minősítését, amely lehet
megfelelő, vagy nem megfelelő.
(10) Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati ellenőrzésről készülő érintésvédelmi minősítő irat a (8) bekezdés
a)–e) pontjában felsoroltakon kívül legalább a következőket tartalmazza:
a)
a felülvizsgálat befejezésekor fennmaradó hibákat, amelyeket a részletes felsoroláson túl legalább
a közvetlen életveszélyes, vagy a soron kívül javítandó csoportokba kell besorolni és ezt a minősítést
az iratban egyértelműen jelölni kell;
b)
a mérési eredmények számszerű értékeit tartalmazó, rövidített jegyzőkönyvet, mellékletként.
(11) Az érintésvédelmi minősítő iratban a vizsgált berendezést minden esetben az irat kiállítása idején érvényes előírások
szerint kell minősíteni.
(12) A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíteni kell, amit a következő
időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak egy példányát a helyszínen kell tartani.
20. §		
Az Mvt. 21. §-ában meghatározott újraindítási feltételek alá nem tartozó munkaeszközt, ha azzal az Mvt. 23. §
(2) bekezdés b) pontjában nevesített rendkívüli körülmények következtek be, akkor lehet ismételten használatba
venni, ha azt – az Mvt. 23. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a megbízott személy megvizsgálta és
írásban nyilatkozott a munkaeszköz alkalmasságáról.
21. §		
Gondoskodni kell arról, hogy az alkalmazásra szánt biztonságos munkaeszköz megválasztásánál és az üzemeltetés
helyének kijelölésénél a munkaeszköz használata során
a)
a munkavállaló testtartása megfeleljen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek;
b)
a munkaeszköz elégítse ki a sugárvédelmi, villamosbiztonsági és ergonómiai követelményeket, illetve
használata ne vezessen kóroki tényezők egészségkárosító hatásához és
c)
biztosítsa a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmét.
22. §

(1) A munkaeszközt kizárólag annak kezelője használhatja, ha a munkaeszköz használata a kockázatértékelés szerint
veszélyt jelent a munkavállalók, illetve a hatókörben tartózkodók biztonságára vagy egészségére.
(2) Javítást, átalakítást, karbantartást csak külön oktatásban részesített megbízott személy végezhet.

23. §

(1) A munkavállalókat a munkaeszköz használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább
a)
a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatának körülményeiről, feltételeiről;
b)
a rendeltetésszerű használat során az előrelátható meghibásodási lehetőségekről és a meghibásodás esetén
szükséges tennivalókról;
c)
az esetleges téves kezelésről és annak következményeiről;
d)
a körülmények megváltozásáról, még abban az esetben is, ha a változás olyan munkavállaló közvetlen
környezetében történik, aki az érintett munkaeszközt nem használja, és
e)
a munkaeszköz használata során szerzett tapasztalatokból levonható következtetésekről.
(2) A tájékoztatást az érintett munkavállaló részére az általa értett nyelven, érthetően, ahol szükséges, írásban kell
megadni.

24. §		
A munkavállalót munkába álláskor, a munkaeszköz átalakításakor, új munkaeszköz használatba vételekor vagy
üzembe helyezésekor munkavédelmi oktatás keretében, a munkaeszközök használatával összefüggésben
tájékoztatni kell legalább
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b)
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f)
g)
h)
i)
j)
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a munkaeszköz üzembe helyezéséről, használatáról;
a többfunkciós és a cserélhető munkaeszköz vagy a kiegészítő berendezés fel- és leszereléséről,
működtetéséről;
a munkaeszköz meghibásodási lehetőségeiről, a munkavállalónak a hiba elhárításával kapcsolatos
feladatáról;
a rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendőkről;
a különböző alkalmazási célú védőburkolatokról és biztonsági berendezésekről;
a munkaeszköz rendeltetésellenes használatáról és annak következményeiről;
a veszélyes terek megközelítéséről, az alkalmazott védelmi megoldásokról;
a munkavállaló munkakörébe tartozó beállítási feladatokról;
a munkaeszköz használatához szükséges egyéni védőeszközök és használatuk követelményeiről, és
a munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságokról.

25. §		
A munkáltatónak az Mvt. VI. fejezetében meghatározott, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés érdekében folytatott tanácskozáson, valamint a munkáltatói intézkedések előzetes megvitatása
során konzultálnia kell a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel a munkaeszközökkel kapcsolatos
kérdésekről.
26. §		
A munkaeszköz kiválasztásánál figyelembe kell venni a munkakörülmények sajátosságait, a munkavégzés jellemzőit,
lehetséges veszélyeit, valamint a munkakörülményekből adódó kockázatok mellett a munkaeszköz használatából
származó további kockázatokat.
27. §		
Zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor kollektív műszaki védelem, szervezési intézkedések,
egyéni védőeszközök – szükség szerinti együttes – alkalmazásával a kockázatot minimálisra kell csökkenteni, ha
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit a munkaeszköz használata során nem
lehet a munkavállaló számára teljes mértékben biztosítani.
28. §		
Meg kell határozni a karbantartáshoz szükséges intézkedéseket és biztosítani kell a karbantartási feladatok
elvégzéséhez szükséges feltételeket annak érdekében, hogy a munkaeszköz teljes élettartalma alatt megfeleljen
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek.
29. §

(1) A munkavállalót veszélyeztető kockázatok csökkentése érdekében a munkaeszközt úgy kell elhelyezni, felállítani és
használni, hogy a mozgó elemek között elegendő hely álljon rendelkezésre, valamennyi felhasznált, illetve előállított
energiaforma és anyag biztonságosan kerüljön a munkaeszközhöz továbbításra, illetve onnan elvezetésre.
(2) A munkaeszköz felállítását és leszerelését csak biztonságos körülmények között szabad elvégezni, figyelemmel
a gyártó által az üzemeltetési dokumentációban meghatározott előírásokra.
(3) Azt a munkaeszközt, amelyet a használata alatt villámcsapás érhet, megfelelő berendezés alkalmazásával, illetve
intézkedés megtételével e hatástól meg kell védeni.

30. §		
Kockázatkezelő intézkedés megtétele szükséges, ha a munkaeszközt olyan munkahelyen használják, ahol
a)
közvetlenül a munkavégzés helye mellett vagy alatt – függetlenül a szintkülönbségtől – olyan anyag van,
amelynél fennáll a belefulladás veszélye;
b)
a munkaeszköz kiszolgálása dobogóról, állványról vagy emelvényről történik.
31. §		
A karbantartási utasítással rendelkező munkaeszközről naprakész karbantartási naplót, egyéb munkaeszköz
biztonságot befolyásoló karbantartásáról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
32. §

(1) Biztosítani kell, hogy a munkavállaló biztonságosan bejuthasson és ott tartózkodhasson minden olyan területen,
amely szükséges a munkaeszközzel történő munkavégzéshez.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a munkaeszköz beállítása és karbantartása során is.
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III. FEJEZET
A KÜLÖNLEGES MUNKAESZKÖZÖKRE ÉS HASZNÁLATUKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
3. A mozgó munkaeszközökre és használatukra vonatkozó többletkövetelmények
33. §

(1) A mozgó – önjáró és nem önjáró – munkaeszközt úgy kell kialakítani és felszerelni, hogy a rajta elhelyezkedő
munkavállaló egészségét, testi épségét fenyegető kockázat megszüntethető vagy csökkenthető legyen az üzem
közbeni helyváltoztatás során, ideértve a kerékkel való érintkezés, illetve a kerék vagy lánctalp közé történő
beszorulás kockázatát is.
(2) A munkaeszköz megfelelő kialakításával vagy átalakításával kell elhárítani, hogy a mozgó munkaeszköz és a hozzá
csatlakozó kiegészítő berendezés, illetve vontatmány között az energiaátvivő rendszerben hirtelen blokkolás
következzen be, és emiatt kockázat alakuljon ki. Ha a blokkolás nem küszöbölhető ki, a veszély elhárításához
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
(3) A mozgó munkaeszköz egységei közötti energiaátvitelt biztosító berendezést felfüggesztő szerkezettel kell ellátni
annak érdekében, hogy a talajjal ne érintkezzen, illetve ne szennyeződjék. Ha ez nem valósítható meg, a tisztítás,
javítás lehetőségét biztosítani kell.
(4) Azt a mozgó munkaeszközt, amelyben munkavállaló tartózkodik, úgy kell kialakítani, hogy a rendeltetésszerű
használat során a felborulásból, illetve átfordulásból eredő veszélyek csökkenjenek, ezért ezeket el kell látni
a)
olyan biztonsági berendezéssel, amely kizárja, hogy a munkaeszköz billenése meghaladja a negyed
fordulatot;
b)
olyan berendezéssel, amely lehetővé teszi, hogy a benne, illetve rajta tartózkodó munkavállaló részére
elegendő szabad hely maradjon, ha a negyed fordulatot meghaladó billenésből eredően szerkezeti
összenyomódás következik be; vagy
c)
egyéb, az a) vagy b) pontban meghatározott védelmi hatékonyságot biztosító berendezéssel.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott berendezés a munkaeszköz részeként vagy önállóan is alkalmazható.
A berendezés alkalmazása mellőzhető,
a)
ha a munkaeszköz csak a szükséges stabilitás megteremtése után válik használhatóvá, vagy
b)
ha a kialakítása olyan, amely lehetetlenné teszi az átfordulást, illetve felborulást.
(6) Ahol fennáll annak a veszélye, hogy a munkaeszközön a kezelővel együtt ott tartózkodó munkavállaló a felborulás,
illetve átfordulás miatt a munkaeszköz részei közé beszorulhat, részére olyan műszaki megoldást kell alkalmazni,
amely biztosítja ilyen esetekben a pozícióban maradást.

34. §

(1) Önjáró munkaeszközt csak a borulás kockázatát megszüntető, illetve csökkentő olyan megoldással lehet
üzemeltetni, amely
a)
megakadályozza a munkaeszköz borulását;
b)
biztosítja, hogy felborulás esetén az önjáró munkaeszközön helyet foglaló munkavállaló részére az eszköz
elemei, illetve az elemek és a padozat között elegendő szabad tér maradjon; vagy
c)
lehetővé teszi a munkavállaló pozícióban tartását úgy, hogy a felboruló munkaeszköz részeivel ne
kerülhessen érintkezésbe.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott követelmény helyettesíthető vezetőfülke alkalmazásával is.

35. §		
Annak az önjáró munkaeszköznek, amelynek mozgása a munkavállalóra kockázatot jelenthet, az alábbi
követelményeknek kell megfelelnie:
a)
berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni a munkaeszköz illetéktelen személy által történő elindítását;
b)
berendezéssel kell kiküszöbölni a pályához kötött munkaeszközök egyidejű mozgása során ezek
összeütközését;
c)
a munkaeszközt fék- és rögzítő berendezéssel kell felszerelni;
d)
a munkaeszközön könnyen hozzáférhető helyen olyan kezelőelemnek vagy automatikusan kioldódó
vészkikapcsoló berendezésnek kell lennie, amely a fő működtető rendszer meghibásodása esetén biztosítja
a berendezés lefékezését és megállítását, ha ez biztonsági szempontból szükséges;
e)
a munkaeszköz kezelője részére megfelelő látóteret kell biztosítani kockázatértékelés alapján meghatározott
segédeszköz alkalmazásával;
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f)

g)

h)
i)
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éjszakai vagy nem megfelelő látási viszonyok között alkalmazott munkaeszköznek rendelkeznie kell
a munkavállaló biztonságos munkavégzésének és az elvégzendő munka követelményeinek megfelelő olyan
világító berendezéssel, amely elegendő biztonságot nyújt a munkavállaló számára;
tűz leküzdéséhez szükséges eszköznek rendelkezésre kell állni, ha a munkaeszköz, illetve a hozzákapcsolt
pótkocsi, vagy a rajta elhelyezett rakomány tűzveszély kockázatát rejti magában, és ezáltal veszélyeztetheti
a munkavállalót a munkaeszközön vagy az alkalmazás helyén;
a távvezérelt munkaeszköznek automatikusan le kell állni, ha az ellenőrzött vezérlési zóna határára ér;
annak a távvezérelt munkaeszköznek, amely rendeltetésszerű alkalmazási körülmények között
a munkavállalónak ütközhet, vagy őt valaminek nekiszoríthatja, rendelkeznie kell olyan biztonsági
berendezéssel, amely az összeütközés és összenyomás veszélyét kiküszöböli vagy csökkenti.

36. §

(1) Azt a teher emelésére tervezett munkaeszközt, amelyet a munkavállaló emelésére vagy mozgatására használnak,
úgy kell kialakítani, hogy
a)
a személytartó szerkezet lezuhanásából keletkező kockázatot az erre alkalmas berendezés kiküszöbölje;
b)
a munkavállalónak a személytartó szerkezetből történő kiesését kizárja;
c)
a munkavállaló beszorulását, összenyomását, illetve a tárgyakkal történő nem szándékos érintkezését kizárja;
d)
a berendezés meghibásodása esetén a függve maradó személytartóban helyet foglaló munkavállaló ne
kerüljön veszélybe és mentése biztosítható legyen.
(2) A személytartót a teherfelvevő eszközhöz úgy kell rögzíteni, hogy az a teherfelvevő eszközről történő véletlen
elmozdulás ellen biztosított legyen.
(3) Ha az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kockázat a biztonsági berendezéssel nem elhárítható, megnövelt
biztonsági tényező figyelembevételével alkalmazott tartókötelet kell felszerelni, és annak jó állapotát minden
munkakezdés előtt ellenőrizni kell.

37. §

(1) Önjáró munkaeszközt csak az arra előírt vezetői, illetve kezelői engedéllyel rendelkező munkavállaló vezethet és
kezelhet.
Előírás hiányában a 23. és 24. § szerinti tartalommal, dokumentált módon kell gondoskodni a kezelő oktatásáról.
A biztonságos működtetés érdekében az utasításokat írásban kell megadni. A dokumentumot a folyamatos
hozzáférhetőség biztosítása érdekében a munkaterületen kell tartani.
(2) Az önjáró munkaeszköz munkaterületen történő használatához szükséges közlekedési szabályokat írásban kell
meghatározni.
(3) Szervezési intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az önjáró munkaeszköz munkakörzetébe senki ne léphessen be.
(4) Megfelelő intézkedésekkel kell kizárni a mozgó munkaeszközzel okozott sérülés lehetőségét, ha a munkaeszköz
munkakörzetében munkavégzés vagy gyalogos közlekedés történik.
(5) A munkavállaló akkor tartózkodhat mozgásban lévő munkaeszközön, ha erre a célra biztonságos tartózkodási
helyet alakítottak ki. A munkaeszközön annak mozgása közben munka akkor végezhető, ha a munkaeszköz
sebessége ennek megfelelően választható meg.
(6) A belső égésű motorral kialakított önjáró munkaeszközt akkor lehet zárt térben használni, ha az egészséget
nem veszélyeztető, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló jogszabályban
meghatározott elegendő mennyiségű és minőségű levegő áll rendelkezésre.

4. A teher emelésére használt munkaeszközökre és használatukra vonatkozó többletkövetelmények
38. §

(1) Teher emelés céljára olyan munkaeszköz használható, amely az alkalmazás teljes időtartama alatt stabilitását
és terhelhetőségét – különös figyelemmel az emelendő teherre, a terhelés felfüggesztési és a teherviselő elemek
csatlakozási pontjaira – megőrzi.
(2) A tehermozgatáshoz szükséges, teher emelésére használt munkaeszköz kiválasztásánál figyelembe kell venni
az emelendő teher tömegét, alakját, a teher felfüggesztési és a teherviselő elemek csatlakozási pontjait, a függesztő
eszközök alkalmazhatóságát és az emelés idején fennálló környezeti viszonyokat.
(3) Az emelési művelet végrehajtásában résztvevőnek ipari védősisakot kell viselni, ha fejsérülés veszélye áll fenn.
(4) Teher emelésére használt munkaeszközhöz naplót kell rendszeresíteni és abba be kell jegyezni
a)
a használat előtt elvégzett ellenőrzések tényét és eredményét;
b)
a feltárt hibákat és azok elhárításának tényét és eredményét;
c)
az elvégzett időszakos vizsgálatok tényét és eredményét.
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39. §		
A tartósan helyhez kötött, teher emelésére használt munkaeszközt úgy kell telepíteni, hogy a teher munkavállalóval
történő ütközésének, lezuhanásának, az emelő horogból és a teherfelvevő eszközből véletlenül történő
kiakadásának, illetve a nem kívánt egyéb veszélyek kialakulásának a kockázata csökkenjen.
40. §		
Teher emelésére használt munkaeszközön egyértelműen, jól látható módon fel kell tüntetni a névleges teherbírás
értékét. A munkaeszköz egyes üzemállapotaira engedélyezett tényleges teherbírás értékeit a teher emelésére
használt munkaeszköz kezelője által jól látható helyre felszerelt táblán kell rögzíteni.
41. §

(1) A teherfelvevő és függesztő eszközöket úgy kell jelölni, hogy a biztonságos használatukhoz szükséges információk
– azonosító, névleges teherbírás, utolsó teherpróba – felismerhetőek legyenek.
(2) A teher emelésére használt munkaeszközt, a teherfelvevő és függesztő eszközöket úgy kell tárolni, hogy
károsodásuk ne következhessen be. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotukról minden
munkakezdés alkalmával meg kell győződni.

42. §		
Az alkalmazási területet jól felismerhető és egyértelmű jelöléssel kell jelezni, ha a munkaeszközt nem személy
emelésére alakították ki és rendeltetése nem egyértelmű.
43. §		
Mozgó vagy szétszerelhető teher emelésére használt munkaeszközt úgy kell felállítani és használni, hogy stabilitása
az üzemeltetés során – minden előre látható veszélyre és a talaj jellegére is figyelemmel – biztosított legyen, és ne
álljon fenn a borulás, illetve a megcsúszás veszélye.
44. §

(1) A munkavállalót az erre a célra kialakított teher emelésére használt munkaeszközzel, illetve kiegészítő berendezéssel
lehet emelni.
(2) Technológiai, kármegelőzési okból kivételesen az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is lehet emelni
a munkavállalót, ha a munkáltató megfelelő intézkedéseket tesz a biztonságos emelés feltételeinek maradéktalan
megvalósítására és biztosítja az emelés idejére a szükséges felügyeletet.
(3) Amíg a munkavállaló a személytartó szerkezetben tartózkodik, a teher emelésére használt munkaeszköz vezérlő
állását annak kezelője nem hagyhatja el. A kezelő és a személytartó szerkezetben tartózkodó között az emelés teljes
időtartama alatt a szóbeli kommunikáció lehetőségét biztosítani kell.
(4) Az emelés megkezdése előtt a mentés feltételeit meg kell tervezni, és biztosítani kell, hogy a munkavégzés teljes
ideje alatt a mentéshez szükséges, megfelelő biztonságot nyújtó eszközök rendelkezésre álljanak.

45. §		
Függő teher alatt senki nem tartózkodhat, ezt a teher emelésére használt munkaeszközön elhelyezett
figyelmeztetés alkalmazásával kell jelezni. A szükséges biztonsági intézkedéseket írásban kell meghatározni és
intézkedést kell tenni az ennek megfelelő munkavégzésre, ha a munkát nem lehet más módon elvégezni, mint
a megemelt teher munkavállalók feletti mozgatásával. A dokumentumban leírtakat az érintett munkavállalóval
ismertetni kell és a dokumentumot a helyszínen kell tartani. Ilyen esetben erőzárás elvén működő megfogó
szerkezet, vákuumos vagy mágnes emelő nem alkalmazható.
46. §		
Írásban kell meghatározni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a teher és a munkaeszköz
szerkezeti elemeinek összeütközése ne következhessen be, ha két vagy több, helyhez kötött teher emelésére
használt munkaeszközt állítanak fel, illetve szerelnek össze úgy, hogy azok egymás hatósugarába kerülhetnek.
Az intézkedéseket az érintettekkel ismertetni kell és az intézkedéseket tartalmazó dokumentumot a helyszínen kell
tartani.
47. §		
Mozgó munkaeszközzel történő teheremelés esetén a gyártó által meghatározott, a helyi körülmények
figyelembevételével alkalmazott kitámasztó eszköz és egyéb segédeszköz alkalmazásával kell megakadályozni
a teher emelésére használt munkaeszköz megbillenését, felborulását, elmozdulását, megcsúszását. Az emelés
megkezdése előtt a stabilitás meglétét a munkaeszköz kezelője ellenőrzi.
48. §		
Irányító személyt kell biztosítani, ha a teher emelésére kialakított munkaeszköz kezelője a teher emelésének teljes
folyamata alatt nem tudja annak biztonságos mozgását közvetlenül vagy megfelelő segédeszköz alkalmazásával
folyamatosan figyelemmel kísérni. Biztosítani kell a munkaeszköz kezelője és az irányítást végző személy között
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a folyamatos, közvetlen kommunikáció lehetőségét. Intézkedést kell tenni az emelt tehernek személlyel, illetve
környezettel történő ütközése megelőzésére.
49. §		
A teheremelés munkafolyamatát úgy kell megszervezni, hogy a tehernek a teherfelvevő eszközre kézzel történő
felfüggesztése vagy levétele az e feladatot ellátó munkavállaló által biztonságosan legyen elvégezhető.
50. §		
Valamennyi emelési műveletet körültekintően kell megtervezni és oly módon megvalósítani, illetve felügyelni, hogy
a munkavállaló és a munkavégzés hatókörében tartózkodó más személy egészségének és biztonságának védelme
biztosítva legyen.
51. §

(1) Az együttes munkavégzés biztonsága érdekében külön technológiai utasítást kell kiadni, ha a terhet egyidejűleg két
vagy több munkaeszközzel emelik.
(2) Az együttes emeléshez irányító személyt kell kijelölni.

52. §

(1) Teher emelésére kizárólag olyan munkaeszköz alkalmazható, amely az emelt terhet a részleges vagy teljes energiakimaradás esetén is biztosan megtartja. Ha ez teljes biztonsággal nem lehetséges, akkor intézkedést kell tenni
a fenyegető veszélyek megelőzése érdekében.
(2) Függő terhet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, kivéve, ha a veszélyes térbe történő belépést műszaki eszközök
alkalmazásával megakadályozták, az emelő szerkezeten a teher rögzítése biztonságosan megtörtént, és a teher
megtartása biztosított.
(3) A teher emelésére használt munkaeszköz elhagyása után a kezelő gondoskodik
a)
a teher emelésére használt munkaeszköz használati utasításban előírt helyzetbe, illetve állapotba hozásáról
és
b)
az illetéktelen személy által történő használat megakadályozásáról.

53. §		
A teher mozgatására szabadban használt munkaeszközzel végzett tevékenységet le kell állítani, ha a munkaeszköz
működésének biztonságát és biztonságos használatát az időjárási körülmények veszélyeztetik. Ilyen esetben
a munkaeszköz használati tájékoztatója által meghatározott intézkedéseket kell megtenni, különös tekintettel
a munkaeszköz felborulásának megelőzésére.
54. §		
A teher emelésére használt munkaeszköz részletes üzemeltetési követelményeit az üzemeltetési dokumentáció,
az Emelőgép Biztonsági Szabályzat, illetve a vonatkozó nemzeti szabványok tartalmazzák.

5. A magasban lévő munkahelyen ideiglenesen végzett munkánál használt munkaeszközökre és
használatukra vonatkozó többletkövetelmények
55. §

(1) Magasban lévő munkahelyen, ahol ideiglenesen végeznek munkát, és a munka elvégzéséhez szükséges
biztonságos és ergonómiai feltételeket kielégítő munka- vagy tartózkodási területet nem lehet biztosítani, olyan
eszközt kell a munkavállaló rendelkezésére bocsátani, amely megfelel az elvégzendő munka jellegének, az előre
látható igénybevételnek és lehetővé teszi a veszélytelen közlekedést.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése során az egyéni védelem alkalmazásával szemben
elsősorban kollektív műszaki védelmet kell biztosítani. Ez a kockázatok megelőzésére és kiküszöbölésére
alkalmas berendezés megválasztásával, használatával, a használatra vonatkozó speciális képzéssel, a berendezés
meghatározott időszakonkénti kiegészítő vizsgálatával történhet.
(3) A munkahely megközelítésének módját, illetve az oda történő feljutást biztosító legalkalmasabb eszközt
az igénybevétel gyakorisága, az áthidalandó magasságkülönbség és a használat várható időtartamának
figyelembevételével kell megválasztani. Veszély esetére biztosítani kell a menekülés és mentés lehetőségét.
(4) A munkahelyre történő feljutást biztosító munkaeszközről a munkaszintre, az állványok járólapjára, járószintjére
történő átlépés és onnan való visszalépés nem növelheti a lezuhanás kockázatát.
(5) A lezuhanást megakadályozó rendszernek kellő szilárdságúnak és olyan kialakításúnak kell lennie, hogy a magasból
történő lezuhanást megakadályozza, illetve a munkavállalónak sérülést ne okozzon. A kollektív műszaki védelem
csak létra becsatlakozási pontjánál, illetve lépcső bejáratánál szakítható meg.
(6) Hatékony kiegészítő biztonsági megoldást kell alkalmazni, ha a technológia miatt a lezuhanást megakadályozó
kollektív műszaki védelmi rendszert átmenetileg el kell távolítani. A munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha
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a kiegészítő védelmet kialakították. A lezuhanást megakadályozó kollektív műszaki védelmi rendszert az eredeti
állapotának megfelelően kell visszaállítani, ha a munkát befejezték vagy átmenetileg abbahagyták.
56. §		
Magasban ideiglenes munkavégzésre csak akkor kerülhet sor, ha az időjárási feltételek a munkavállaló egészségét és
biztonságát nem veszélyeztetik.
57. §		
A létra fellépői, illetve fokai munkaszintként akkor használhatók, ha más biztonságosabb munkaeszköz alkalmazása
kockázatértékelés alapján nem indokolt a kockázat alacsony szintje, a tervezett használat rövid ideje, vagy a helyszín
olyan adottságai miatt, amelyeket a munkáltató nem tud megváltoztatni.
58. §

(1) A létrát úgy kell felállítani, hogy az a használata során stabil legyen. A hordozható létra lábait tartós, erős, megfelelő
méretű szilárd alapra kell helyezni úgy, hogy a létrafokok vízszintes helyzetben maradjanak. A támasztó, illetve
függesztett létrákat – a kötéllétra kivételével – elcsúszás és kilengés ellen biztosítani kell.
(2) A kétágú, valamint a kétágú, fellépővel és korláttal ellátott létra lábainak szétcsúszását a használat teljes időtartama
alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével vagy a szétcsúszást megakadályozó elemmel, illetve más egyenértékű
megoldással kell megakadályozni.
(3) A munkaszintek megközelítését lehetővé tevő létrát úgy kell megválasztani és elhelyezni, hogy az egyéb
kapaszkodási lehetőség hiányában legalább 1 méterre nyúljon ki az elérendő munkaszint fölé.
(4) A kitolható, az átalakítható illetve az egymásba illeszthető létrát úgy szabad használni, hogy a létraelemek
egymáshoz képest ne mozdulhassanak el. A vontatható létrát használat előtt elmozdulás ellen biztosítani kell.
(5) A létrát úgy kell használni, hogy a kapaszkodás és a biztonságos állás lehetősége mindenkor biztosított legyen. Nem
korlátozhatja a kapaszkodás lehetőségét, ha a létrára teherrel kell felmenni.
(6) A létrát a használat megkezdése előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Sérült, deformálódott, hiányos létra nem
használható.
(7) A támasztólétrának a vízszinteshez képest 60–75°-os szöget kell bezárnia a létra típusától függően.

59. §

(1) Olyan munkaállványt szabad használni, amelyet a vonatkozó nemzeti szabvány előírásai vagy azzal legalább
egyenértékű műszaki megoldás szerint terveztek, méreteztek, és a stabilitását ellenőrizték.
(2) Szilárdsági és állékonysági számításokat kell végezni, ha a választott munkaállvány méretezési adatai nem állnak
rendelkezésre vagy a méretezési adatok a tervezett szerkezeti összetételnek nem felelnek meg, kivéve, ha a gyártó
által előírt módon vagy szabványos elemekből kialakított munkaállványra vonatkozó építési szabályoknak
megfelelően épült.
(3) A munkaállványt a megbízott személy által készített építési és bontási terv szerint kell felépíteni, használatba venni,
illetve lebontani, figyelembe véve a használati útmutató előírásait is. Típusterv is készülhet a nemzeti szabványban
meghatározottak alapján vagy azzal legalább egyenértékű, olyan műszaki megoldás szerint, amely tartalmazza
az alkalmazás helyén fennálló körülményekre vonatkozó követelményeket.
(4) A munkaállvány elemeinek méretét, formáját és elhelyezését az elvégzendő munka követelményeinek megfelelően
kell meghatározni. Az elemeknek alkalmasnak kell lenniük a munkaműveletekből adódó terhelés viselésére,
biztosítaniuk kell a biztonságos munkavégzést és közlekedést. Az állványelemeket úgy kell elhelyezni és összeszerelni,
hogy az egyes elemek a használat során ne tudjanak elcsúszni. A munkaállvány egyes elemei és a leesés elleni védelem
elemei között nem lehet a munkavállalók életét vagy testi épségét veszélyeztető közbenső nyílás vagy tér.
(5) A munkaállvány padozaton lévő feljáró nyílások nem helyezkedhetnek el egymás fölött. Nem közlekedés céljára
készült állványelemeket közlekedési célra használni nem szabad.

60. §

(1) Munkaállványt a munkáltató által írásban megbízott felelős személy közvetlen irányításával lehet építeni, bontani,
vagy azon jelentős átalakítást végezni. A felelős személyt szakmai jártassága és gyakorlata figyelembevételével kell
kiválasztani.
(2) Munkaállvány építését, átalakítását, illetve bontását végző munkavállalót az e tevékenységek biztonságos
elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekről, lehetséges veszélyekről, kockázatokról, és a védekezés módjáról ki
kell oktatni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott oktatás legalább az alábbiak ismertetésére terjed ki:
a)
a munkaállvány építési, bontási, illetve átépítési terve;
b)
a munkaállvány építési, bontási, illetve átépítési munkáinak biztonságos elvégzésére vonatkozó műszaki és
biztonsági követelmények;
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c)
d)

személyek és tárgyak lezuhanásának megelőzése érdekében szükséges intézkedések;
előírások, amelyeket az állványzatot veszélyeztető kedvezőtlen, viharos időjárási körülmények között meg
kell tartani;
e)
a megengedett terhelhetőség és
f)
az építés, bontás, illetve átalakítás során felmerülő, a munkavállalók életét, testi épségét veszélyeztető
kockázatok.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott felelős személynek és az érintett munkavállalónak rendelkeznie kell
a munkaállvány építési és bontási tervével, illetve a szükséges utasításokkal.
61. §

(1) Munkaállvány tartó elemeinek elcsúszását a felfekvési területen történő rögzítéssel vagy elcsúszást megakadályozó
elemmel, illetve más hasonló, azonos értékű megoldással kell biztosítani. A terhelt felület teherviselő képességének
meg kell felelnie az állványosztálynak. A munkaállvány állékonyságát biztosítani kell. A gördíthető munkaállványt
akaratlan elmozdulás ellen e célra kialakított rögzítő berendezéssel kell stabilizálni.
(2) Az állványelemeket az illetéktelenek belépését tiltó jelöléssel kell ellátni és megközelítésüket elkerítéssel
megakadályozni, ha a munkaállvány egyes elemei az állvány építése, átalakítása, vagy bontása során még nem
használhatóak.

62. §		
Az építőipari kivitelezés során alkalmazott munkaállványra vonatkozó részletes követelményeket az építési
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló
rendelet, illetve a vonatkozó nemzeti szabványok tartalmazzák.
63. §

(1) A munkahely kötél segítségével történő megközelítése és kötéllel történő pozicionálás akkor használható, ha
a kockázatértékelés szerint a munka biztonságosan elvégezhető és más, biztonságosabb munkaeszköz vagy
módszer alkalmazása nem indokolt.
(2) A kockázatértékelés alapján – figyelembe véve az elvégzendő munka időtartamát és az ergonómiai szempontokat –
megfelelő munkapadot kell alkalmazni.
(3) Az (1)–(2) bekezdés alapján kiválasztott munkaeszköz biztonságos alkalmazásának feltételeit – annak típusától
függően – úgy kell meghatározni, hogy a munka során a munkavállalót fenyegető veszélyt a lehető legalacsonyabb
szinten lehessen tartani. Szükség esetén a munkavállaló lezuhanását megakadályozó rendszert kell alkalmazni.

64. §		
Ha a magasban lévő ideiglenes munkahelyre a feljutást és a munkaeszköz munkavégzési helyzetbe állítását kötelek
segítségével valósítják meg, az alábbi követelményeket kell teljesíteni:
a)
a munkavégzéshez két, egymástól független rögzítési ponttal rendelkező kötelet kell biztosítani, amelyből
az egyik az ereszkedő kötél, a másik a biztosító kötél;
b)
a munkavállaló részére a biztosító kötélhez csatlakoztatott teljes testhevederzetet kell biztosítani, azt
a munkát végző köteles használni;
c)
az ereszkedő kötelet a szükséges irányú haladást lehetővé tevő, a leesés megelőzésére szolgáló önzáró
eszközzel kell ellátni arra az esetre, ha a munkát végző elveszíti az ellenőrzést saját mozgása felett. A biztosító
kötelet szinkronizált mozgású, a munkavállaló haladását követő, lezuhanását megakadályozó rendszerrel kell
ellátni;
d)
a munkavállaló által a munkavégzés során használt munkaeszközöket és egyéb segédeszközöket
a munkahelyzet-rendszerhez vagy a segédkötélhez kell rögzíteni;
e)
a munkát előzetesen meg kell tervezni, és a munkavégzés alatt folyamatosan felügyeletet kell biztosítani oly
módon, hogy a felügyeletet ellátó személy szükség szerint bármikor segítséget tudjon nyújtani. Biztosítani
kell, hogy a veszélyes helyzetbe került munkavállalót menteni lehessen;
f)
az érintett munkavállalót a munkavégzéshez szükséges ismeretekre és az alkalmazott munkafolyamatra
vonatkozóan elméleti és gyakorlati oktatásban kell részesíteni, ideértve a szükséges mentési eljárás
megismertetését is;
g)
a munkáltató írásos engedélye alapján – rendkívüli körülmények között, amikor a kockázatértékelés
megállapítása szerint a két kötél alkalmazása a munka során fokozott veszélyt jelentene – megengedhető
egy kötél használata. Ilyen esetben a munkavégzés felelős irányítója a munkavégzést, annak teljes időtartama
alatt személyesen felügyeli.
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65. §		
Az ipari alpintechnikai tevékenységre vonatkozó részletes követelményeket az ipari alpintechnikai tevékenység
biztonsági szabályzatáról szóló rendelet, illetve a vonatkozó nemzeti szabványok tartalmazzák.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
66. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
67. §		
Hatályát veszti a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet.
68. §		
Ez a rendelet a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi
minimumkövetelményeiről szóló 2009. szeptember 16-i, 2009/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Knk.IV.37.120/2016/3. számú végzése
Az ügy száma: Knk.IV.37.120/2016/3.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke, dr. Balogh Zsolt előadó bíró, dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró
Kérelmező: Magyar Munkáspárt
Kérelmező képviselője: dr. Bodor Péter ügyvéd
Kérelmezett: Nemzeti Választási Bizottság
Az ügy tárgya: A Nemzeti Választási Bizottság népszavazási ügyben hozott 11/2016. számú határozatának
        felülvizsgálata

Rendelkező rész
A Kúria
–
a Nemzeti Választási Bizottság 11/2016. számú határozatát helybenhagyja;
–
elrendeli végzésének a Magyar Közlönyben való közzétételét.
Az eljárási illetéket az állam viseli.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
Az ügy alapjául szolgáló tényállás
[1] A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2015. december 21-én személyesen eljárva összesen 26 érvényes
támogató választópolgár adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási
Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.
[2] Az aláírásgyűjtő íven az alábbi kérdés szerepelt:
„Egyetért Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők választásán minden pártlistát állító párt köteles legyen a Magyar
Államkincstárnak visszafizetni a számára közpénzből juttatott kampánytámogatást, ha a pártlista nem szerezte meg
az országos listákra leadott érvényes szavazatok legalább 2%-át?”
[3] A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kérdés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben
megfogalmazott követelményeknek megfelel, ezért a kérdést az Nsztv. 11. §-a alapján hitelesítette.

A felülvizsgálati kérelem
[4] A kérelmező az Nsztv. 29. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához
a Nemzeti Választási Bizottság 11/2016. számú határozatával szemben. A kérelmező álláspontja szerint a kérdés sérti
az Alaptörvény IX. cikkét és 8. cikk (3) bekezdés a) pontját.
Kifejtette, hogy a hitelesített kérdésre adható olyan válasz is, amely alapján kötelezhető lesz a közpénzből juttatott
kampánytámogatás visszafizetésére az a párt, amely nem szerzi meg az országos listára leadott szavazatok 2%-át.
Ez az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdésében foglalt esélyegyenlőség követelményének nem felel meg, egy ilyen
döntés az Alaptörvény e szabályának megváltoztatását eredményezné, így az az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés
a) pontját sérti.
[5] Az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése feltétel nélkül biztosítja az ingyenességet annak a pártnak, amely választási
reklámot szeretne a médiában megjelentetni.
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A döntés indokolása
[6] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott.
[7] Az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése értelmében „A demokratikus közvélemény kialakulásához választási
kampányidőszakban szükséges megfelelő tájékoztatás érdekében politikai reklám médiaszolgáltatásban kizárólag
ellenérték nélkül, az esélyegyenlőséget biztosító, sarkalatos törvényben meghatározott feltételek mellett közölhető.”
[8] Az Alaptörvény e szabálya a politikai reklám médiaszolgáltatásban történő ellenérték nélküli közzétételéről
rendelkezik, míg a népszavazásra feltett kérdés a kampánytámogatás visszafizetési kötelezettségéről.
[9] Az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdését a népszavazásra feltett kérdés nem sérti. Az, hogy a közpénzből juttatott
választási kampánytámogatást vissza kell fizetni, ha a párt az országos listára leadott érvényes szavazatok
legalább 2%-át nem szerezte meg, nem érinti az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdésben foglalt azon szabályt,
amely kampányidőszakban – az esélyegyenlőség biztosítása érdekében – előírja a politikai reklám közlésének
ingyenességét. Az Alaptörvény ingyenességi szabálya akkor is alkalmazható rendelkezés marad, ha esetleg
a kampányfinanszírozás visszafizetését a népszavazási kérdés szerint rendezi a törvényalkotó. Megjegyzendő,
hogy a pártok választási szereplésének a jelenleg hatályos szabályok alapján is jelentősége van a pártok állami
támogatáshoz való hozzáférése szempontjából: a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi
XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerint „Nem jogosult támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett
választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg.”
[10] A fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy egy érvényes és eredményes népszavazás esetén a feltett kérdés nem
járna az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése módosításának szükségességével, ezért az nem ütközik az Alaptörvény
8. cikk (3) bekezdés a) pontjába.
[11] Végezetül a Kúria megjegyzi, hogy a választási eredmények alapján a közpénzből juttatott kampánytámogatások
utólagos rendezése alkalmazott megoldás a különböző pártfinanszírozási rendszerekben.

A döntés elvi tartalma
[12] Az Alaptörvényben foglalt esélyegyenlőség elvét nem sérti a kampánytámogatás választási eredmények alapján
történő utólagos rendezése.

Záró rész
[13] Az illetékekről való rendelkezés az illetékekről szóló – módosított – 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdésének
megfelelő alkalmazásán alapul.
[14] A Magyar Közlönyben való közzétételt az Nsztv. 30. § (3) bekezdése írja elő.
[15] A jogorvoslatot az Nsztv. 30. § (1) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2016. március 30.
dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró, dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s. k. bíró
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A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria a 2016. március 30-án kelt Knk.IV.37.132/2016. számú végzésben a Nemzeti Választási Bizottság országos
népszavazási kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 1/2016. számú határozata ellen
benyújtott felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta.
A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2016. március 30.
		
		

Dr. Kozma György s. k.,
a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 5/2016. (IV. 5.) OGY határozata
a 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról*
1. Az Országgyűlés Arany János – a nemzet költője, a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb egyénisége –
születésének 200. évfordulója alkalmából a 2017-es esztendőt Arany János-emlékévvé nyilvánítja.
2. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza mind az anyaországban, mind a határon túl élő magyarság és
a diaszpóra magyarsága körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok
készítését, amelyek Arany János munkásságával kapcsolatosak és hozzájárulnak a méltó megemlékezéshez.
3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1–2. pontban foglaltak figyelembevételével állapítsa meg az Arany
János-emlékévhez kapcsolódó egyes feladatokat, és azok megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Mirkóczki Ádám s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 6/2016. (IV. 5.) OGY határozata
a Magyar Felsőoktatás Napjáról**
1. Az Országgyűlés a pécsi egyetem mint az első magyar egyetem alapításának 650 éves évfordulója
alkalmából a Pécsi Tudományegyetem felsőoktatásban betöltött nélkülözhetetlen szerepe iránti tiszteletből
szeptember 1. napját a Magyar Felsőoktatás Napjává, a pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánítja.
2. Az Országgyűlés felhívja az intézményeket, szervezeteket és a közmédiát, egyúttal felkéri a polgárokat,
hogy a nemzetünk szerves részét alkotó felsőoktatás támogatásának egy kiemelt napot szenteljenek, és
2017. szeptember 1. napjától kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek között ünnepeljék meg.
3. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Mirkóczki Ádám s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 7/2016. (IV. 5.) OGY határozata
gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről*
1. Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából az Országgyűlés tiszteleg és megemlékezik
a legnagyobb magyarról, továbbá kinyilatkoztatja, hogy érvényesnek tartja, egyetért és szellemi értelemben
követendőnek tartja a gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar emlékének törvénybeiktatásáról szóló 1925. évi
XLV. törvénycikkben foglaltakat, miszerint:
„A magyar nemzet századik évfordulóját ünnepelvén annak az eseménynek, hogy Széchenyi István gróf a pozsonyi
országgyűlésen közéleti munkásságát megkezdte és 1825. november 3-án példát adó nagy tettével lehetővé tette
a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását, a nemzetgyűlés elhatározta:
1. § Széchenyi István gróf közéleti munkásságával, melyet alkotásainak nagy sora hirdet, a nemzet háláját teljes
mértékben kiérdemelte.
2. § Nevének el nem mulható emlékezetét törvénybe iktatja.”
2. Az Országgyűlés üdvözli, hogy a Kormány gondoskodik a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum állandó
kiállításának újrarendezéséről, a nagycenki Széchenyi-kápolna felújításáról, továbbá felkéri a Kormányt, hogy
tudományos szimpózium keretében emlékezzék meg a legnagyobb magyarról.
3. Az Országgyűlés felkéri a Magyar Posta elnökét, hogy a Magyar Posta emlékbélyeg kiadásával tisztelegjen gróf
Széchenyi István emléke előtt, születésének 225. évfordulója alkalmából.
4. Az Országgyűlés szorgalmazza, hogy minden anyaországi és Kárpát-medencei magyar közösség emlékezzék meg
a legnagyobb magyarról.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Mirkóczki Ádám s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1157/2016. (IV. 5.) Korm. határozata
a közel-keleti térségben menekültként élő keresztény gyermekek oktatásának támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a szülőföldjük térségében maradt közel-keleti keresztény, valamint más üldözött vallási és nemzetiségi
kisebbségekhez tartozó családok megsegítésének támogatásával, továbbá a menekülttáborokban élő ezen
közösségek helyben maradásának elősegítésével;
2. az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások
miniszterét, hogy gondoskodjanak ezen családok gyermekeinek oktatásához való hozzájárulásként 120 millió
forint összegű forrásnak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kedvezményezett részére, a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériumának
költségvetési fejezetében történő biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1158/2016. (IV. 5.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében egyes soproni turisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos
intézkedésekről
A Kormány a Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat 3. pontja szerinti, a világörökség részét
képező Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitáció, valamint infrastrukturális fejlesztés
megvalósítása érdekében
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV)
útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az állam tulajdonában álló, Sopron
külterület 01162/2, 01162/4, 01162/5, 01162/6 helyrajzi számú ingatlanok (a továbbiakban, együtt: Ingatlan I.)
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) erre irányuló kezdeményezése
esetén az Önkormányzat részére – a világörökség részét képező Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai
kihasználását biztosító rehabilitáció, valamint infrastrukturális fejlesztés, mint közérdekű cél megvalósítása
érdekében – ingyenesen tulajdonba adásra kerüljenek;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. április 15.
2. felhívja a földművelésügyi minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV és a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet útján tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az állam
tulajdonában álló, Sopron külterület 01162/1 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan II.) a világörökség
részét képező Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitáció, valamint
infrastrukturális fejlesztés, mint közérdekű cél megvalósításához szükséges mértékben – az Önkormányzat erre
irányuló kezdeményezése esetén – részben vagy szükség szerint egészben az Önkormányzat részére ingyenesen
tulajdonba adásra kerüljön;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. április 15.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg az Ingatlan I. és az Ingatlan II. vonatkozásában a szükséges
intézkedéseket az Önkormányzat részére történő elidegenítés érdekében, a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 68. § (8) bekezdésében, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. § (5) bekezdésében meghatározott előzetes miniszteri
egyetértés beszerzése iránt;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. április 15.
4. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az Ingatlan I. és az Ingatlan II. tekintetében vizsgálja meg, hogy a Tvt.
68. § (8) bekezdésében, valamint a Vhr. 25. § (5) bekezdésében meghatározott előzetes miniszteri egyetértés
kiadására milyen feltételek mentén van lehetőség, a feltételek fennállása esetén az elidegenítéshez szükséges
előzetes egyetértését a kérelmező erre irányuló megkeresésére haladéktalanul adja ki.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. február 23. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban:
Megállapodás) kötött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében.
A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget
vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:
1. A Kormány a városi intézmények, a lakosok, és a helyi vállalkozások olcsóbb energiaellátását elősegítve felhívja
a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálják meg a Paksi Atomerőmű
és Szekszárd között távhővezeték megépítésének feltételrendszerét, amely biztosíthatja Szekszárd távhővel való
gazdaságosabb ellátását, és a vizsgálat alapján tegyenek javaslatot a Kormány részére a további intézkedésekre.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. június 30.
2. A térség gazdasági versenyképességének erősítését támogatva a Kormány egyetért a város ipari parkjának
bővítésével, amely keretében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és
a földművelésügyi minisztert, hogy tegyék meg, illetve kezdeményezzék a Kormánynál a szükséges intézkedéseket
a Szekszárdi Ipari Park bővítése érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
3. A városi életminőség javítása érdekében a Kormány – az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról
szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozatban meghatározottak szerint – támogatja a szekszárdi közmű-infrastruktúra
fejlesztési beruházások megvalósítását.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.)
Korm. határozat szerint
4. A Kormány egyetért a Szekszárdon folytatott szakképzés fejlesztésére vonatkozó tervekkel, amely keretében
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az érintett gazdasági
kamarákkal és a térség meghatározó gazdasági szereplőivel egyeztetve dolgozza ki a Szekszárdi Szakképzési
Centrum fejlesztésének programját és intézkedjen – szükség szerint a Kormány döntését kezdeményezve –
a fejlesztési program megvalósítása érdekében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a fejlesztési program kidolgozására: 2016. május 31.
a fejlesztési program megvalósítására: folyamatos
5. A Kormány munkacsoportot alakít a városi és térségi közművelődési intézményrendszer fejlesztését és
racionalizálását szolgáló, új interaktív könyvtár kialakítására, és a városi levéltár elhelyezésére vonatkozó
önkormányzati tervek megvalósításának vizsgálatára az érintett miniszterek és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata bevonásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
6. A Kormány támogatja a szekszárdi borvidék értékeire épülő turizmus fellendítését, a város idegenforgalmi
vonzerejének növelését szolgáló fejlesztéseket, amely keretében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve vizsgálja meg a tervezett szálláshelybővítés
kormányzati támogatással történő megvalósításának feltételrendszerét és tegyen javaslatot a fejlesztések
megvalósítására és támogatására.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. május 31.
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7. A Kormány a Gemenci erdő térségének természeti értékeit szem előtt tartó turisztikai fejlesztések támogatása
érdekében
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatával együttműködve dolgozzák ki az önkormányzat által tervezett ökocentrum és
kalandpark fejlesztési programját és tegyék meg, illetve kezdeményezzék a Kormánynál a fejlesztési program
megvalósítását szolgáló intézkedéseket;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2016. május 31.
b)
felhívja a földművelésügyi minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert,
hogy dolgozzák ki a Gemenci Erdei Vasút felújításának és fejlesztésének, valamint a Gemenc-Dunapart
kikötő felújításának tervét, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket a fejlesztések megvalósításának
támogatására.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a fejlesztés tervek kidolgozására: 2016. június 30.
a fejlesztés megvalósítására: folyamatos
8. A Kormány a városi sportélet fellendítése, a helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja
a városi sportinfrastruktúra fejlesztését, amely keretében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi
erőforrások miniszterét, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve gondoskodjanak
a)
egy új, fedett városi uszoda és rekreációs központ megvalósítására irányuló beruházás koncepciójának
a kidolgozásáról és a beruházás kormányzati támogatással történő megvalósítására vonatkozó javaslat
Kormány elé terjesztéséről;
b)
egy új városi rendezvény- és sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás koncepciójának kidolgozásáról
és a beruházás kormányzati támogatással történő megvalósítására vonatkozó javaslat Kormány elé
terjesztéséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.
9. A Kormány
a)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a kormányzati tevékenység összehangolásáért
való feladat- és hatáskörében – gondoskodjon a Megállapodásban, illetve a jelen kormányhatározatban
meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
b)
felhívja az 1–8. pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy – szükség szerint Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatával egyeztetve – határozzák meg a Megállapodásban foglaltak ütemezett
megvalósításához szükséges 2016. évi és 2017. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen
forrásigényekről a Miniszterelnökséget vezető minisztert.
Felelős:
az 1–8. pontban felelősként megjelölt miniszterek
Határidő:
2016. április 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1160/2016. (IV. 5.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
8,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv.
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. február 28.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1160/2016. (IV. 5.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító
227942

297102

Fejezet
szám

XX.

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Fejezet
szám

227942

Fejezet
szám

XX.

Jogcím
szám

32

Cím
szám

Cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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

6,3
1,7

Egyéb működési célú kiadások

Cím
név

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-8,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

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

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

5

Fejezet
név

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám

5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási egyedi
azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

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

8,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
8,0

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

8,0
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A Kormány 1161/2016. (IV. 5.) Korm. határozata
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2. és 3. prioritása keretében megvalósuló egyes kiemelt
projektek támogatásának növeléséről, valamint az IKOP-2.1.0-15-2016-00008 azonosító számú („Szántód–
Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése” című)
nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja
a)
az IKOP-2.1.0-15-2016-00008 azonosító számú, „Szántód–Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vasútvonal
korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése” című, és
b)
az IKOP-3.2.0-15-2016-00003 azonosító számú, „Fonyód–Kaposvár vasútvonal korszerűsítése” című
kiemelt projekt (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
2. jóváhagyja az 1. pont a) alpontja szerinti nagyprojekt-javaslatot az 1. melléklet szerint,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti nagyprojekt-javaslat
támogatására irányuló kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. pont a) alpontja szerinti projekt megvalósításához szükséges vállalkozási szerződések
megkötését követően legkésőbb 2016. december 31-éig
4. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének az 1. mellékletben meghatározottak szerint történő
megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban:
IKOP) éves fejlesztési keretének elfogadására irányuló javaslatában vegye figyelembe a projektek 1. mellékletben
meghatározott költségeit.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1161/2016. (IV. 5.) Korm. határozathoz
C

1.

D

E

F

Módosítás előtti forrásszerkezet

G

2.

száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

IKOP
(nettó, Ft)

I

IKOP hazai

IKOP hazai
Projekt azonosító

H

Módosított forrásszerkezet

társfinanszírozás

Többlettámogatás

(általános forgalmi

(nettó, Ft)

adó)

IKOP
(nettó, Ft)

társfinanszírozás
(általános forgalmi

Projekt rövid bemutatása

adó)
(Ft)

(Ft)

A projekt célja a teljes
vasútvonal-szakasz al- és
felépítményének új anyagból
történő átépítése, részleges
új második vágány, továbbá
új állomási és megállóhelyi
Szántód–Kőröshegy–
3.

IKOP-2.1.0-15-201600008

Balatonszentgyörgy
vasútvonal korszerűsítése
és kiegészítő munkák
elvégzése

peronok építése, műtárgyak,
valamint út- és gyalogos

NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő
zártkörűen működő

53 000 000 000

14 310 000 000

19 406 093 957

72 406 093 957

19 457 953 367

átkelőhelyek újjáépítése,
zajárnyékoló falak és
rugalmas sínágyazás

Részvénytársaság

telepítése, továbbá
a vonatok eredeti 100 km/h
sebességének helyreállítása,
egyes szakaszokon a vonatok
sebességének
120 km/h-ra történő
felemelése.
A projekt célja a vonatok
80 km/h sebességének
helyreállításához szükséges
munkák elvégzése,

NIF Nemzeti
4.

IKOP-3.2.0-15-2016-

Fonyód–Kaposvár

Infrastruktúra Fejlesztő

00003

vasútvonal korszerűsítése

zártkörűen működő
Részvénytársaság

a felépítmény használt, illetve
7 800 000 000

2 106 000 000

7 200 000 000

15 000 000 000

4 050 000 000

felújított anyagból történő
javítása, hézagnélkülivé
tétele, továbbá az állomások,
megállóhelyek elővárosi
közlekedési célú részleges
átépítse, valamint P+R és B+R
parkolók létesítése.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 46. szám

alépítmény-megerősítési

4217

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 46. szám

A Kormány 1162/2016. (IV. 5.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint
rehabilitációja” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú, „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint
rehabilitációja” című nagyprojekt-javaslatot (a továbbiakban: nagyprojekt-javaslat) az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a nagyprojekt-javaslat támogatására irányuló
kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a kivitelezésre vonatkozó szerződés – legalább hatályának feltétel bekövetkeztével történő
beállása kikötésével való – megkötését követően, legkésőbb 2017. június 30-áig
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-1.3.0-152016-00012
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1. melléklet az 1162/2016. (IV. 5.) Korm. határozathoz
B

C

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Mosoni-Duna torkolati
szakaszának vízszint
rehabilitációja

Országos Vízügyi
Főigazgatóság és az
Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

D
Projekt támogatása
(Ft)

19 300 000 000

E
Projekt rövid bemutatása

A projekt a Mosoni-Duna alsó szakaszán, a Rábca, a Rába
és a Marcal torkolati szakaszán a kis- és középvízszint emelését
szolgálja. A projekt megvalósítása amiatt szükséges, mivel a Duna
felvízi országaiban épített vízlépcsők (különösen a bősi)
a Mosoni-Duna torkolatánál jelentősen kimélyítették folyómedret,
emiatt pedig lesüllyedt a kis- és középvízszint.
A Mosoni-Duna torkolati vízszintjének rehabilitációja komplex
célokat teljesít, és összetett létesítmény megvalósítását igényli.
Ez az összetett létesítmény egy, a vízszint-rehabilitációt és
árvízkapu funkcióját is biztosító műtárgyból és egy, a hajózást
biztosító hajózsilip műtárgyból áll. A célok elérése érdekében
a létesítmény a Mosoni-Duna torkolatának áthelyezésével együtt
valósul meg.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 46. szám

4219

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 46. szám

A Kormány 1163/2016. (IV. 5.) Korm. határozata
a KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú („Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő
infrastrukturális továbbfejlesztése” című) projekt Integrált Közlekedési Operatív Programból finanszírozni
tervezett, 2016. március 31-e után felmerülő költségeinek megelőlegezéséről
A Kormány
1. jóváhagyja a KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú, „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő
infrastrukturális továbbfejlesztése” című projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosítását,
2. hozzájárul a projekt első szakaszának többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz
a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló
1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. jóváhagyja a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós
fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés
Operatív Program jogcímcsoport 4. prioritása keretének 1 900 000 000 forinttal történő növelését a projekt második
szakaszának átmeneti – a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig tartó –
finanszírozása érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
4. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a 3. pont szerinti többlet-kötelezettségvállalás
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az ehhez szükséges döntések meghozatalát.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1163/2016. (IV. 5.) Korm. határozathoz
C

Projekt azonosító

3.

E

Módosítás előtti forrásszerkezet

1.

2.

D

száma

KÖZOP-4.5.009-11-2014-0001

Projekt megnevezése

Győr-Gönyű
Országos
Közforgalmú Kikötő
infrastrukturális
továbbfejlesztése

Közlekedés

Integrált

Támogatást igénylő

Operatív Program

Közlekedésfejlesztési

neve

(a továbbiakban:

Operatív Program

KÖZOP)

(a továbbiakban: IKOP)

(Ft)

(Ft)

Észak-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság

3 433 135 270

2 410 566 861

F

G

H

Módosított forrásszerkezet

KÖZOP

IKOP

(Ft)

(Ft)

5 333 135 270

510 566 861

Projekt rövid bemutatása

A projekt általános célja
az országos és regionális
közlekedés intermodalitásának
fokozása a különböző közlekedési
módok összekapcsolásával,
ennek keretében a projekt
elősegíti a közúti, a vasúti, a vízi
és a légi közlekedési módozatok
összekapcsolását.
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A Kormány 1164/2016. (IV. 5.) Korm. határozata
a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §-ában biztosított
jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból
a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 500 000 ezer forint, a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
fejezetnél keletkezett 500 000 ezer forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 500 000 ezer
forint felhasználását;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. pontban felhasználásra engedélyezett összegekből az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1164/2016. (IV. 5.) Korm. határozathoz
A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Fejezetszám
XI.

XII.

XVI.

XVII.

Címszám
30

20

1

8

Alcímszám

1

7

Jogcímcsoport
szám

57

1

Kiemelt
Jogcímelőirányzatszám
szám

B1

K5
K5
K8
K5
K8

Ezer forintban
Fejezet név

Cím név

Alcím név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

Jogcímcsoport
név

Jogcím név

Kiemelt előirányzat neve

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Földművelésügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
Uniós programok árfolyam-különbözete
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

Átcsoportosítás (+/-)

1 500 000

Egyéb működési célú kiadások

-500 000

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

-70 188
-429 812

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

-234 155
-265 845
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A Kormány 1165/2016. (IV. 5.) Korm. határozata
a magyar–szerb határszakaszon építendő manőver út kivitelezéséhez és a megbízható áramellátás
biztosítása érdekében szükséges költségvetési források biztosításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a magyar–szerb határszakaszon építendő
manőver út kivitelezéséhez és a megbízható áramellátás biztosítása érdekében a 2016. évben szükséges 9350 millió
forint forrás biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

