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Kormányrendeletek

A Kormány 271/2015. (IX. 18.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet] 1. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya)
„h) a Vidékfejlesztési Program”
(előirányzatából nyújtott állami támogatások felhasználására, kezelésére, működtetésére terjed ki.)
2. §

(1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1a. agrárerdészeti rendszer: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (23) bekezdése szerinti földhasználati
rendszer,”
(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 12a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„12a. egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (17) bekezdése szerinti éghajlati
jelenség,”
(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 13a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„13a. egységköltség: 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, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 67. cikk
(1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási forma,”
(4) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 24a–24c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„24a. ex situ gyűjtemény: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk (4) bekezdés d) pontja szerinti gyűjtemény,
24b. ex situ megőrzés: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység,
24c. élelmiszer: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (63) bekezdése szerinti élelmiszer,”
(5) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 42a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„42a. in situ megőrzés: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység,”
(6) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 44a. és 44b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„44a. katasztrófaesemény: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (19) bekezdése szerinti esemény,
44b. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet
benyújtó beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy
leányvállalati kapcsolatban áll,”
(7) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 54a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„54a. közösségvezérelt helyi fejlesztés (LEADER): az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32–35. cikke,
valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

3. §
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az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 42–44. cikke
szerinti fejlesztés,”
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 67a. és 67b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„67a. mezőgazdasági ágazat: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdése szerinti ágazat,
67b. mezőgazdasági háztartás tagja: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (46) bekezdése szerinti természetes
vagy jogi személy,”
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 70a–70c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„70a. mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozása: a 702/2014/EU bizottsági rendelet
2. cikk (56) bekezdése szerinti tevékenység,
70b. mezőgazdasági üzem: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (8) bekezdése szerinti üzem,
70c. minőségrendszerben való részvételből eredő állandó költség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk
(44) bekezdése szerinti költség,”
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 77a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„77a. növénykárosító: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (18) bekezdése szerinti kártevő,”
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 78. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„78. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak
kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől
számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos
megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,”
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 80a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„80a. rövid ellátási lánc: az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés második
albekezdés m) pontja szerinti ellátási lánc,”
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 81. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„81. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió
intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá
közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,”
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 101a–101c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„101a. termelői csoport vagy szervezet: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (43) bekezdése szerinti csoport vagy
szervezet,
101b. természeti katasztrófa: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (9) bekezdése szerinti természeti jelenség,
101c. természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk
(16) bekezdése szerinti éghajlati jelenség,”

(1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4. § 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek,
támogatható tevékenységek:)
„1. a helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése,
2. társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés,
3. a gazdaságfejlesztést és a munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés,”
(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek,
támogatható tevékenységek:)
„6. a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése,”
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(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4. § 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek,
támogatható tevékenységek:)
„8. az önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia felhasználása arányának növelése,
9. az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése,”
(4) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4. § 11–13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek,
támogatható tevékenységek:)
„11. foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések,
12. helyi közösségi programok megvalósítása,
13. kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése,”
(5) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek,
támogatható tevékenységek:)
„15. helyi közösségszervezés a helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva.”
4. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak
minősülő jogcímek:
1. a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése,
2. a vállalkozások külpiaci jelenlétének és az ezt támogató együttműködésekben való részvételének erősítése,
3. a vállalkozások növekedési potenciáljának erősítése Pest megyében,
4. a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében,
5. a stratégiai kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok számának növelése a kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységet folytató vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között,
6. a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások megerősítésével növekvő Horizont2020 részvétel
a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek, valamint a vállalkozások körében,
7. az információs és kommunikációs technológia szektor termékértékesítési képességének növelése,
8. nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ilyen kapcsolattal nem rendelkező állami és önkormányzati
intézményeknél,
9. kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítása,
10. a védett, illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének és
állapotának javítása a hosszú távú megőrzésük feltételeinek megteremtése érdekében,
11. az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése a vállalkozói szektorban,
12. lakóépületek energetikai korszerűsítése, a távhő- és hőellátó-rendszerek energiahatékony fejlesztése és
a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése a közép-magyarországi régióban,
13. a fenntartható multimodális mobilitás elősegítése,
14. a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése,
15. a leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai
rehabilitációja,
16. a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása az egészségügyi és a szociális területen,
17. a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése,
valamint különböző nemzetiségek és etnikumok közötti társadalmi együttműködés javítása,
18. az egészségügyi és a szociális közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatának eredményesebbé tétele,
a hozzáférés javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra,
19. a korai iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelése, továbbá
a szakpolitikai irányítás fejlesztése,
20. a felsőfokú oktatásban vagy felsőfokú végzettséget adó képzésben való részvétel növelése,
21. a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságot
javító kompetenciáinak és a humán közszolgáltatást nyújtó intézményben dolgozók feladat-ellátási képességének
javítása,
22. az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek – munkaerő-piaci integrációjának megvalósítása,
23. az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások,
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24. a fiatalok részvételének növelése a gyakornoki és a vállalkozóvá válást segítő programokban,
25. a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és a munka minősége terén történő aktivitásának és
tudatosságának növelése,
26. a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek részvételének növelése a munkaerő-piaci
kompetenciákat javító formális képzésekben,
27. a kompetencia alapú képzések elterjedtségének növelése.”
5. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 9. §-a a következő 28–31. ponttal egészül ki:
(Ha a 8. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 8. §)
„28. 3., 4., 11. és 12. pontja alapján nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás,
29. 10. pontja alapján természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás,
30. 8. pontja alapján szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás,
31. 13. pontja alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés”
(nyújtható.)
6. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 12. § 4–6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek,
támogatható tevékenységek:)
„4. a közép-magyarországi régió városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítményének megőrzése,
5. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzése,
6. megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása,”
7. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. FEJEZET
A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
17/A. § A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
17/B. § A Vidékfejlesztési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
1. tudásátadás és tájékoztatási tevékenység megvalósítása,
2. tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatás nyújtása,
3. a mezőgazdasági termék és az élelmiszer minőségrendszereiben való részvétel,
4. beruházás – a halászati termék kivételével – az EUMSz I. melléklete hatálya alá tartozó mezőgazdasági termék
vagy gyapot feldolgozásához, értékesítéséhez, illetve fejlesztéséhez kapcsolódó tárgyi eszközbe,
5. a mezőgazdasági üzem és a mezőgazdasági vállalkozás fejlesztése
a) nem mezőgazdasági tevékenység fejlesztése vagy
b) nem mezőgazdasági tevékenység indítása
érdekében,
6. alapvető szolgáltatás fejlesztés és a falvak megújítása a vidéki térségekben:
a) alapvető szolgáltatás fejlesztése a vidéki térségekben vagy
b) kisméretű infrastruktúra-fejlesztés vidéki térségekben,
7. az erdőterület fejlesztésére és az erdő életképességének javítására irányuló beruházás:
a) agrárerdészeti rendszer létrehozása,
b) az erdőgazdálkodási potenciál károsodásának megelőzése,
c) az erdőgazdálkodási potenciálban keletkezett károsodás helyreállítása,
d) az erdő gazdasági értékének mobilizálása,
e) az erdő környezeti és közjóléti értékének növelése vagy
f ) erdősítés és fásítás támogatása,
8. termelői csoport vagy szervezet létrehozása,
9. Natura 2000 kifizetés és a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000.
október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (a továbbiakban: 2000/60/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv) kapcsolódó kifizetés,
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10. erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatás, természetmegőrzés
a) az erdő-környezetvédelmi vállalások teljesítése vagy
b) az erdők genetikai állományának megőrzése és fejlesztése
érdekében,
11. együttműködés
a) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az ahhoz való alkalmazkodás céljából végrehajtott közös fellépés,
b) a kis gazdasági szereplők közös fellépése,
c) a rövid ellátási lánc alkalmazásában a közös piacra jutás fejlesztése vagy
d) a szolidáris és a közösség által támogatott mezőgazdaság
érdekében,
12. közösségvezérelt helyi fejlesztés (LEADER)
a) együttműködés vagy
b) stratégia
megvalósításának támogatása.
17/C. § Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §
1. 1. pontja alapján tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás,
2. 1. pontja alapján az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott
támogatás,
3. 2. pontja alapján tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás,
4. 2. pontja alapján az erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás,
5. 3. pontja alapján a mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott
támogatás,
6. 3. pontja alapján a mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás,
7. 4. és 6. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
8. 5. pont a) alpontja alapján a mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy
a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás,
9. 5. pont b) alpontja alapján az induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági
tevékenységhez nyújtott támogatás,
10. 5., 6., 11. és 12. pontja alapján csekély összegű támogatás,
11. 6. pont a) alpontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
12. 6. pont a) alpontja alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott
támogatás,
13. 6. pont b) alpontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,
14. 6. pontja alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás,
15. 7. pont a) alpontja alapján agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás,
16. 7. pont b) és c) alpontja alapján az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható
kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által
okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás,
17. 7. pont d) alpontja alapján erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására,
mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás,
18. 7. pont e) alpontja alapján az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó
beruházáshoz nyújtott támogatás,
19. 7. pont f ) alpontja alapján erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás,
20. 8. pontja alapján a mezőgazdasági ágazatban a termelői csoport vagy szervezet tevékenysége megkezdéséhez
nyújtott támogatás,
21. 9. pontja alapján a Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás,
22. 10. pont a) alpontja alapján az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint
erdővédelmi célra nyújtott támogatás,
23. 10. pont b) alpontja alapján az erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás
nyújtható.”
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(1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„b) – a 100. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 46. alcím, a 48. és 49. alcím, valamint – a 103/H. §
(1) bekezdés d) pontjában foglaltak figyelembevételével – az 57. alcím szerinti támogatás kivételével nehéz
helyzetben lévő vállalkozás részére.”
(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Nem ítélhető meg)
„g) az erdészeti ágazat számára a 49–54. alcím szerinti támogatás.”
(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 12–18., 22. és 50–54. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a támogatást kis- és
középvállalkozásnak továbbadó vállalkozás részére nyújtható.
(4) A 63. és 66. alcím szerinti támogatás mikro- és kisvállalkozás, a 65. alcím szerinti támogatás mikrovállalkozás
részére nyújtható.”

9. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak
akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében vagy
a 702/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
(2) A beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első
visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek
tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással
igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy
d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.”
10. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az 50–54. alcím szerinti támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható
az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 81. cikk (2) bekezdése és 82. cikke szerinti kifizetésekkel, ha
az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az 50–54. alcím
szerinti értékeket.”
11. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
támogatást, ha a támogatás összege
1. erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetén erdő, illetve fás terület létesítésére irányuló
projektenként,
2. agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás esetén projektenként,
3. az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás
esetén beruházási projektenként,
4. erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló
beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként,
5. a mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel
kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként
meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget.”
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12. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 24. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet alapján)
„e) az 50–66. alcím szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)
13. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését
eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő
bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható
költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység
keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.”
14. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 27. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem nyújtható támogatás)
„h) ha a kérelmet benyújtó beruházó, vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó
a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos
vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi,
hogy a támogatási kérelem benyújtásától a beruházás befejezésétől számított második év végéig a támogatási
kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén.”
15. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást,
ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó
elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók
vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására
vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.”
16. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az infrastruktúrához való hozzáférést
több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon biztosítják.”
17. §

(1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A támogatás keretében)
„c) – ha a kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat, akkor – az a) és
b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja”
(számolható el.)
(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A támogatás a 29. § (2), (3) és (5) bekezdése, (6) bekezdés a)–d) pontja, (7) bekezdés a)–d) pontja, (8) bekezdés
a)–c) pontja, valamint (9) bekezdése szerinti feltételekkel nyújtható.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha a kis- és
középvállalkozás a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket
a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig fenntartja.”

18. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 58. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott
beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.”
19. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 50–66. alcímmel egészül ki:

„50. A termelői csoport vagy szervezet tevékenysége megkezdéséhez nyújtott támogatás
103/A. § (1) A termelői csoport vagy szervezet tevékenysége megkezdéséhez nyújtott támogatásban (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az a termelői csoport vagy szervezet részesülhet, amelyet az érintett
hatóság az üzleti terve alapján hivatalosan elismert.
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(2) A támogatás keretében
a) helyiségek bérleti díja,
b) az irodai berendezés – ide értve a számítógépes hardvert és szoftvert is – beszerzésének költsége,
c) az igazgatási személyzet költsége, valamint
d) az általános, jogi és igazgatási költség
számolható el.
(3) A támogatás összege a termelői csoport vagy szervezet ekként történő elismerésétől számított öt év alatt nem
érheti el az 500 000 eurónak, az első évben a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Nem nyújtható támogatás
a) olyan termelői csoport vagy szervezet részére, amelynek célja egy vagy több mezőgazdasági üzem vezetése,
de tagjai továbbra is egyéni termelőnek minősülnek,
b) olyan mezőgazdasági együttműködés részére, amely különböző feladatokat (pl. kölcsönös segítségnyújtás,
mezőgazdasági helyettesítési és üzemvezetési szolgáltatás) lát el az egyes tagjai üzemeiben anélkül, hogy részt
venne a kínálatnak a piaci igényekhez történő igazítására irányuló közös tevékenységben,
c) olyan termelői csoport vagy szervezet részére, amelynek célkitűzései összeegyeztethetetlenek 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) 152. cikk
(1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében, valamint 156. cikkében foglalt rendelkezésekkel.
(5) Ha helyiség vásárlására kerül sor, elszámolható költségnek a piaci áron számított, a (7) bekezdés szerinti
időtartamra vetített bérleti díj minősül.
(6) A támogatás azzal a feltétellel nyújtható, hogy – a termelői csoport vagy szervezet hivatalos elismerése
időpontjától számított öt éven belül – az érintett hatóság ellenőrzi az (1) bekezdés szerinti üzleti terv célkitűzései
teljesülését.
(7) A termelői csoport vagy szervezet működésének első öt évében támogatható. A támogatást átalányösszegű
támogatásként, éves részletekben, fokozatosan csökkenő mértékben kell kifizetni. A támogatás utolsó részlete csak
akkor fizethető ki, ha az (1) bekezdés szerinti üzleti terv végrehajtásra került.
(8) A termelői csoport vagy szervezet keretében elfogadott megállapodásnak, döntésnek és összehangolt
magatartásnak meg kell felelnie az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 206–210. cikke szerinti
rendelkezéseknek.

51. A mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott
támogatás
103/B. § (1) A mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kategóriái:
a) a minőségrendszerhez újonnan csatlakozó részére a csatlakozáshoz és a minőségrendszerben való részvételhez
nyújtott támogatás, ha az megfelel a (2)–(5) bekezdésben meghatározott feltételeknek,
b) a minőségrendszerhez kapcsolódó, az érintett hatóság által vagy nevében uniós vagy nemzeti jogszabályok
alapján végrehajtott kötelező ellenőrzési intézkedés költsége fedezésére nyújtott támogatás, ha az megfelel a (2),
(6), (8) és (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek,
c) a piackutatási tevékenységhez, a terméktervezéshez és -kialakításhoz kapcsolódó költségre, valamint
minőségrendszer elismerése iránti kérelem összeállításához nyújtott támogatás, ha az megfelel a (2), (6), (8) és
(9) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(2) A támogatás összege nem haladhatja meg évente az ezer eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás
legfeljebb öt évre nyújtható. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a ténylegesen felmerülő költségek
100%-át.
(3) Támogatás
a) a borok esetén az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 92–111. cikke,
b) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti minőségrendszerekben való részvétel esetén nyújtható.
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(4) A (3) bekezdés b) pontjától eltérően a mezőgazdasági termékre vonatkozó minőségrendszerben való részvétel
akkor is támogatható, ha
a) az előállított termék egyedi jellege visszavezethető
aa) a mezőgazdasági termék sajátos jellemzőjére,
ab) sajátos gazdálkodási vagy termelési módszerre vagy
ac) arra, hogy a mezőgazdasági termék minősége jelentősen felülmúlja a köz-, az állat- vagy a növényegészségügy,
az állatjólét vagy a környezetvédelem vonatkozásában az árukra vonatkozó kereskedelmi előírások szerint
megkövetelt minőséget,
b) a minőségrendszer valamennyi termelő számára nyitva áll,
c) a minőségrendszer a mezőgazdasági termékre vonatkozó, kötelező termékleírást tartalmazza és az ennek való
megfelelést hatóság vagy független ellenőrző szerv ellenőrzi és
d) a minőségrendszer átlátható és teljes mértékben biztosítja a mezőgazdasági termék nyomonkövethetőségét.
(5) Támogatás nyújtható olyan önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszer vonatkozásában is, amely
megfelel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek önkéntes tanúsítási rendszereivel kapcsolatos bevált
gyakorlatokra vonatkozó európai uniós iránymutatásokról szóló bizottsági közleményben (HL C 341, 2010.12.16.)
meghatározott követelményeknek.
(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható
a) a kedvezményezett által végzett ellenőrzés költségére, illetve
b) abban az esetben, ha uniós jogszabály a díjak tényleges mértékének meghatározása nélkül úgy rendelkezik, hogy
az ellenőrzés költségét a mezőgazdasági termék termelőjének vagy azok csoportjának kell viselnie.
(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás évente teljesített ösztönző kifizetésként nyújtható a mezőgazdasági
termék termelője részére úgy, hogy a kifizetés mértékét a minőségrendszerben való részvételből eredő állandó
költség mértékének megfelelően kell megállapítani.
(8) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az érintett területen működő valamennyi
támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.
(9) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés az ellenőrzési intézkedés
végrehajtásáért felelős szerv, a kutatási szolgáltató vagy a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.

52. A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás
103/C. § (1) A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) keretében
a) a szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenység, valamint bemutató és tájékoztatási
tevékenység szervezésének költsége,
b) a résztvevők utazási és szállásköltsége, napidíja,
c) a résztvevők távolléte idejére felmerült helyettesítéssel kapcsolatos költség,
d) valamely beruházáshoz kapcsolódó bemutató program esetén:
da) ingatlan építése, vásárlása – ide értve a lízinget is – vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén
az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,
db) gép és berendezés vásárlása – ide értve a lízinget is – kapcsán annak piaci értéke,
dc) a da) és db) alpont szerinti kiadáshoz kapcsolódó költség,
dd) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy
megszerzésének költsége
számolható el.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti költség a bemutató program keretében történő felmerülése mértékéig
számolható el.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Az (1) bekezdés d) pontja
esetén a támogatás legmagasabb összege három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy
a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató részére teljesíthető.
(5) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az érintett területen működő valamennyi
támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.
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53. A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás
103/D. § (1) A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) esetén a tanácsadásnak az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti
prioritások közül legalább egyhez kapcsolódnia kell és ki kell terjednie
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 rendelet 91–95. cikkében meghatározott,
jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből vagy az ugyanott szereplő, a jó mezőgazdasági és környezeti
állapotra vonatkozó előírásokból következő kötelezettségekre,
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
rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés c) pontja
szerinti mezőgazdasági terület, valamint a 43–47. cikkében meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező
hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok fenntartására,
c) a korszerűsítést, a versenyképesség fokozását, az ágazati integrációt, az innovációt, a piacorientáltságot, valamint
a vállalkozásösztönzést szolgáló intézkedésekre,
d) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából
a tagállamok által meghatározott követelményekre,
e) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
55. cikke végrehajtása céljából a tagállamok által megállapított követelményeknek és a peszticidek fenntartható
használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerinti, az integrált növényvédelemre vonatkozó általános elveknek
való megfelelésre,
f ) a munkahelyi vagy a mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó biztonsági előírásnak való megfelelés teljesítésére vagy
g) az olyan mezőgazdasági termelő számára történő szaktanácsadásra – ide értve a gazdasági és környezeti
fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadást is –, aki első alkalommal kezd gazdálkodásba.
(2) A tanácsadás kiterjedhet
a) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint az éghajlatváltozás mérséklésével,
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel és a vízvédelemmel,
b) a mezőgazdasági üzem gazdasági és környezeti teljesítményével, a versenyképességi szempontokkal,
c) a rövid ellátási láncok kialakításával, az ökológiai gazdálkodással és az állattenyésztés egészségügyi
szempontjaival
összefüggő kérdésekre is.
(3) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.
(4) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget.
A támogatás összege tanácsadónként nem haladhatja meg évente a 6000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(5) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az érintett területen működő valamennyi
támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

54. A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás
103/E. § (1) A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a promóciós intézkedés végrehajtója számára természetben vagy
a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költség visszatérítéseként nyújtható.
(2) A támogatás keretében elszámolható
a) a verseny, kereskedelmi vásár és kiállítás szervezésének és az ezeken való részvétel költsége, így különösen
aa) a részvételi díj,
ab) az útiköltség és az állat szállításának költsége,
ac) az eseményt bejelentő kiadvány és honlap költsége,
ad) a kiállítási helyiség és stand bérleti díja, a stand felállításának és lebontásának költsége,
b) a mezőgazdasági termék szélesebb körben való ismertségét elősegíteni hivatott, konkrét vállalkozásra,
márkanévre vagy származási helyre utalást nem tartalmazó kiadvány költsége, így különösen az adott
régióban működő vagy adott mezőgazdasági terméket előállító kedvezményezetteket tényszerű információk
közzététele útján ismertető, a nyomtatott vagy az elektronikus médiában megjelenő kiadvány, honlap vagy
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az elektronikus médiában, rádióban, televízióban megjelenő anyag költsége, feltéve, hogy a közzétett információ
megkülönböztetés-mentes és az érintett kedvezményezettek azonos feltételekkel kerülhetnek be az anyagba.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti korlátozás nem vonatkozik
a) a 103/B. § (3) bekezdése szerinti minőségrendszer hatálya alá tartozó mezőgazdasági termék származására való
hivatkozásra, ha a hivatkozás megegyezik az Európai Unió oltalma alatt álló hivatkozással,
b) a 103/B. § (4) és (5) bekezdése szerinti minőségrendszer hatálya alá tartozó mezőgazdasági termék származására
való hivatkozásra, ha a hivatkozás másodlagos szerepet tölt be a közvetített üzenetben.
(5) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az érintett területen működő valamennyi
támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

55. Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás
103/F. § (1) Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) erdő, illetve fás terület telepítésének költségére, valamint fenntartásának hektáronkénti éves költségére
vehető igénybe.
(2) Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére nyújtható.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
(4) A telepítés vonatkozásában
a) a telepítési és a telepítéshez közvetlenül kapcsolódó költség,
b) a szaporítóanyag költsége,
c) az egyéb kapcsolódó tevékenység költsége
számolható el.
(5) A támogatási összeg egységköltség alapján kerül meghatározásra.
(6) Nem nyújtható támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk (12) bekezdése szerinti fa telepítéséhez.
(7) Állami tulajdonú és kezelésű földterületen történő erdőtelepítéshez nem nyújtható támogatás.
(8) A telepített fajoknak meg kell felelniük az adott terület környezeti és éghajlati viszonyainak és a rájuk vonatkozó
környezetvédelmi minimumkövetelményeknek.

56. Az agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás
103/G. § (1) Az agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) a létesítés, fenntartás hektáronkénti éves költségére vehető igénybe.
(2) Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére nyújtható.
(3) Az agrárerdészeti rendszer létrehozása vonatkozásában
a) az agrárerdészeti rendszer fák telepítése révén történő létrehozásának költsége,
b) az agrárerdészeti rendszer meglévő erdő vagy más fás terület átalakítása révén történő létrehozásának költsége,
c) az agrárerdészeti rendszer létrehozásához közvetlenül kapcsolódó egyéb költség,
d) az erdei legeltetéses rendszerrel összefüggő öntöző- és védőlétesítmény költsége,
e) az agrárerdészeti rendszer létrehozása kapcsán szükségessé váló kezelés költsége,
f ) az agrárerdészeti rendszer létrehozását követő első évben végrehajtott újratelepítés költsége
számolható el.
(4) A (3) bekezdés szerinti elszámolható költség vonatkozásában a támogatási összeg egységköltség alapján kerül
meghatározásra.
(5) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.
(6) A hektáronként ültethető fasorok számát
a) a helyi talaj-, éghajlati- és környezeti adottságokat,
b) az erdei fajokat és
c) az adott földterület fenntartható mezőgazdasági hasznosításának szükségességét
figyelembe véve kell meghatározni.
(7) Az agrárerdészeti rendszer fenntartása vonatkozásában a 702/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk (8) bekezdése
szerinti költség számolható el.

57. Az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati
jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott
erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás
103/H. § (1) Az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati
jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár
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megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
keretében
a) a védelmi infrastruktúra kiépítésének költsége,
b) a tűz vagy egyéb természeti veszély elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű megelőző intézkedés költsége,
c) erdőtűzhöz, kártevőfertőzéshez, betegséghez kapcsolódó monitoring létesítmény és kommunikációs berendezés
létrehozásának és fejlesztésének költsége,
d) ha az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség,
egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény – ide értve a növénykárosítóval
való fertőzöttség felszámolása vagy továbbterjedésének megakadályozása céljából a növényeket vagy növényi
termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv alapján elfogadott intézkedéseket
is – az erdőgazdálkodási potenciál legalább 50%-ának pusztulását okozta, az erdőgazdálkodási potenciál
helyreállításának költsége,
e) az erdészeti ágazat sajátosságaival összefüggő költség és
f ) tűzvédelmi pászták fenntartási költsége
számolható el.
(2) Támogatás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17. §
(1) bekezdése szerinti erdőgazdálkodó (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) részére nyújtható.
(3) A támogatási összeg egységköltség alapján kerül meghatározásra.
(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Az (1) bekezdés d) pontja
esetén, az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában bármely forrásból teljesített kifizetések intenzitása
nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
(5) Nem nyújtható támogatás
a) az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által lefedett területen folytatott, mezőgazdasági vonatkozású
tevékenységre,
b) az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség,
egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény miatt bekövetkezett bevételkiesés
ellentételezésére.
(6) A támogatott tevékenységnek, illetve projektnek összhangban kell állnia az erdővédelmi tervvel. Az erdőtűz
megelőzéséhez nyújtott támogatást csak az erdővédelmi tervben közepesen vagy erősen tűzveszélyesnek
minősített erdőterület kapcsán lehet igénybe venni.
(7) A növénykárosító által okozott erdőkár megelőzéséhez nyújtott támogatás esetén a növénykárosítóval való
fertőzöttség bekövetkezésének kockázatát igazolni szükséges.

58. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz
nyújtott támogatás
103/I. § (1) Az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a beruházásnak környezetvédelmi
célokra, ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására, az érintett területen lévő erdő vagy erdős terület közjóléti
értéke növelése céljából vállalt kötelezettségek teljesítésére, illetve az ökoszisztémák éghajlatváltozás-mérséklési
képességének javítására kell irányulnia, figyelemmel a hosszú távon jelentkező gazdasági előnyökre.
(2) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.
(3) A támogatás keretében – figyelemmel a 702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk (7) bekezdésére –
a) ingatlan építése, vásárlása – ide értve a lízinget is – vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén
az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,
b) gép és berendezés vásárlása – ide értve a lízinget is – kapcsán annak piaci értéke,
c) az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó költség,
d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy
megszerzésének költsége,
e) az erdőgazdálkodási terv vagy azzal egyenértékű eszköz kidolgozásának költsége
számolható el.
(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

59. A Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás
103/J. § (1) A Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények
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védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 92/43/EGK tanácsi irányelv) 3. cikke
és a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(a továbbiakban: 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) 3. cikke szerinti területhez kapcsolódó
hátrányok leküzdéséhez, továbbá a 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv végrehajtásával összefüggésben felmerülő többletköltség és elmaradó bevétel ellentételezéséhez
nyújtható.
(2) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.
(3) A támogatás mértéke faállománytípus-csoportonként, -korcsoportonként és természetességi kategóriánként
meghatározott összeg.
(4) A támogatás évente, az erdőterület hektárban meghatározott mérete alapján nyújtható.

60. Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra
nyújtott támogatás
103/K. § (1) Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra
nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) csak olyan kötelezettségvállalás esetén
nyújtható, amely túlmutat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeken.
(2) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.
(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás következtében
a kedvezményezettnél felmerülő többletköltséget, illetve az elmaradt jövedelem egy részének vagy egészének
ellentételezését.
(4) A támogatás összege hektáronként és évente nem haladhatja meg a 200 eurónak megfelelő forintösszeget.
A támogatás összege indokolt esetben növelhető. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 100%-át.

61. Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott
támogatás
103/L. § (1) Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) készségek elsajátításához kapcsolódó
tevékenységhez, rövid időtartamra szóló erdőgazdálkodási csereprogram és erdőlátogatás lebonyolításához,
valamint bemutató és tájékoztatási tevékenységhez nyújtható.
(2) Támogatás az erdészeti ágazatban működő vállalkozás részére nyújtható.
(3) A bemutató projekt esetén a kapcsolódó beruházási költségre is nyújtható támogatás.
(4) A támogatás keretében
a) a tudástranszfer vagy tájékoztatási tevékenység megszervezésének és lebonyolításának költsége,
b) a beruházáshoz kapcsolódó bemutató tevékenység költsége,
c) a résztvevők utazási és szállásköltsége, valamint napidíja,
d) a szakmai tanulmányút, csereprogram és gyakornoki program esetén mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő
résztvevők utazási-, étkezési- és szállásköltsége
számolható el.
(5) A (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés tudástranszfert vagy
tájékoztatási tevékenységet megvalósító szervezet részére teljesíthető.
(6) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

62. Az erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás
103/M. § (1) Az erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) célja, hogy a tanácsadási szolgáltatás következtében valamely üzem, vállalkozás vagy
beruházás gazdasági és környezeti teljesítménye javuljon.
(2) A szaktanácsadási tevékenységnek ki kell terjednie különösen a természetes élőhelyek megőrzésére,
a vadon élő állatok, növények védelmére, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv érvényesülésére,
az éghajlatbarátabbá válás és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás képességének fejlesztésére, valamint
a 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához kapcsolódó
kérdésekre.
(3) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.
(4) A támogatás mértéke tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget.
A támogatás összege tanácsadónként nem haladhatja meg évente a 6000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(5) A tanácsadás egyéni vagy csoportos formában valósítható meg. A csoportos formában nyújtott tanácsadásnak ki
kell terjednie az egyes résztvevők egyedi igényeit érintő tanácsadásra is.
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(6) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy tájékoztatási tevékenységet megvalósító
szervezet részére teljesíthető.

63. Az erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és
értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás
103/N. § (1) Az erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és
értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
keretében
a) ingatlan építése, vásárlása – ide értve a lízinget is – vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén
az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,
b) gép és berendezés vásárlása – ide értve a lízinget is – kapcsán annak piaci értéke,
c) az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó költség,
d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy
megszerzésének költsége,
e) az erdőgazdálkodási terv vagy azzal egyenértékű eszköz kidolgozásának költsége
számolható el.
(2) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) a közép-magyarországi régióban végzett beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 40%-át,
b) a Magyarországon – ide nem értve az a) pont szerinti régiót – végzett beruházás esetén az elszámolható
költségek 50%-át.
(4) A beruházás kizárólag talaj- és erőforrás-kímélő fakitermelő géppel és gyakorlattal valósulhat meg.
(5) A fa nyersanyagként vagy energiaforrásként történő hasznosításához kapcsolódó beruházás csak az ipari
feldolgozást megelőző munkafolyamatra terjedhet ki.
(6) Az energiát fogyasztó vagy termelő, valamely megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúrára irányuló
beruházásnak meg kell felelnie a nemzeti energiahatékonysági szabványoknak.
(7) Az elsődlegesen biomassza-alapú villamosenergia-termelésre irányuló beruházás akkor támogatható, ha
a nemzeti előírás szerinti arányban hőenergiát is hasznosít.
(8) A bioenergia előállítására irányuló beruházáshoz akkor nyújtható támogatás, ha az előállított bioenergia
megfelel az uniós jogszabályokban, különösen a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról,
valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló,
2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)–(7) bekezdésében meghatározott
fenntarthatósági kritériumoknak.

64. Az erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás
103/O. § (1) Az erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) in situ megőrzéshez, illetve ex situ megőrzéshez nyújtható.
(2) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

65. A mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy
a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás
103/P. § (1) A mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel
kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) tárgyi
eszköz és immateriális javak beszerzéséhez nyújtható.
(2) A támogatás keretében
a) ingatlan építése, vásárlása – ide értve a lízinget is – vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén
az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,
b) gép és berendezés vásárlása – ide értve a lízinget is – kapcsán annak piaci értéke,
c) az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó költség,
d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy
megszerzésének költsége
számolható el.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 60%-át az Atr. 25. § (1) bekezdés a) pontja szerinti régióban,
b) 45%-át az Atr. 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti régióban,
c) 35%-át az Atr. 25. § (1) bekezdés c) pontja szerinti régióban,
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d) 45%-át az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti településen,
e) 30%-át az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti településen és
f ) 10%-át a közép-magyarországi régióban található, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában nem
szereplő településen.
(4) A (3) bekezdés szerinti támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető.
(5) Nem nyújtható támogatás bioüzemanyag vagy megújuló energiaforrásból származó energia előállításához
kapcsolódó beruházáshoz.

66. Az induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez
nyújtott támogatás
103/Q. § (1) Az induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez
nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) mértéke nem haladhatja meg
kedvezményezettenként a 40 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A támogatás kedvezményezettje lehet a vidéki térségben
a) tevékenykedő azon mezőgazdasági termelő, illetve a mezőgazdasági háztartás tagja, aki a tevékenységi körét
nem mezőgazdasági tevékenységgel bővíti,
b) működő mezőgazdasági termelő,
c) lakó természetes személy.
(3) Ha a mezőgazdasági háztartás tagja jogi személy vagy jogi személyek csoportja, az érintett tagnak a támogatási
kérelem benyújtása időpontjában mezőgazdasági üzemben mezőgazdasági tevékenységet kell folytatnia.
(4) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett
a) üzleti tervet nyújtson be az érintett szervezethez és
b) a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontjától számított kilenc hónapon belül megkezdje az a) pont szerinti
üzleti terv végrehajtását.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti üzleti tervnek tartalmaznia kell a kedvezményezett
a) kezdeti gazdasági helyzetét,
b) a tevékenysége fejlesztéséhez kapcsolódó mérföldköveket és célokat és
c) a tevékenysége fejlesztéséhez szükséges intézkedések részleteit.
(6) A támogatás kifizetése két részletben, legfeljebb öt év alatt történik. Az utolsó részlet a (4) bekezdés a) pontja
szerinti üzleti terv végrehajtása esetén fizethető ki.”
20. §

(1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 105. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet)
„a) 5. § 1. és 5–22. pontja, 7. § 1–22. és 26. pontja, 9. § 1–24. és 28–30. pontja, 11. § 1–15. pontja, 13. § 1–4. és
6. pontja, 15. § 1–11. pontja, 17. § 1. pontja, valamint 17/B. § 4. és 6. pontja a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014.
június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 17–22., 24–29.,
31–38., 40., 41., 45–50. és 52–56. cikke,
b) 5. § 23. pontja, 7. § 23. pontja, 9. § 25. pontja, 11. § 16. pontja, 13. § 7. pontja, 15. § 12. pontja, 17. § 2. pontja,
valamint 17/B. § 5., 6., 11. és 12. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24.),”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 105. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„f ) 17/B. § 1–3., 5. és 7–10. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások
bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.) 19–22., 24., 32–39., 41., 42., 44. és 45. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

21. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
1.
2. § (1) bekezdés 72. pontjában az „a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)”
szövegrész helyébe az „az Sztv.” szöveg,
2.
5. § 1. pontjában az „1–3. és 6.” szövegrész helyébe az „1–3., 5., 10. és 13.” szöveg,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
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5. § 5. pontjában az „1. és 2.” szövegrész helyébe az „1. és 5.” szöveg,
5. § 6. pontjában az „1. és 2.” szövegrész helyébe az „1. és 5.” szöveg,
5. § 8. pontjában a „12. és 13.” szövegrész helyébe az „5., 10–12., 14. és 15.” szöveg,
5. § 9. pontjában a „12. és 13.” szövegrész helyébe a „11., 12., 14. és 15.” szöveg,
5. § 10. pontjában a „12. és 13.” szövegrész helyébe a „11., 12., 14. és 15.” szöveg,
5. § 11. pontjában a „12. és 13.” szövegrész helyébe a „11., 12., 14. és 15.” szöveg,
5. § 12. pontjában a „12. és 13.” szövegrész helyébe a „11., 12., 14. és 15.” szöveg,
5. § 13. pontjában az „1., 2., 5., 6. és 8.” szövegrész helyébe az „1., 2., 5., 8. és 13.” szöveg,
5. § 14. pontjában a „8.” szövegrész helyébe az „1., 2., 5., 8. és 13.” szöveg,
5. § 15. pontjában az „1., 2. és 5–8.” szövegrész helyébe az „1., 2., 8. és 13.” szöveg,
5. § 16. pontjában az „1. és 5.” szövegrész helyébe az „1., 2., 5., 8. és 13.” szöveg,
5. § 17. pontjában az „1., 2. és 8.” szövegrész helyébe az „1. és 8.” szöveg,
5. § 18. pontjában az „1., 2., 5., 6. és 8.” szövegrész helyébe az „1., 2., 5., 8. és 13.” szöveg,
5. § 19. pontjában az „1., 2. és 5–8.” szövegrész helyébe az „1–3., 5., 7., 8., 10. és 13.” szöveg,
5. § 20. pontjában az „5., 6. és 8–11.” szövegrész helyébe a „2., 5., 8., 10. és 13.” szöveg,
5. § 21. pontjában az „5., 6., 8–11.” szövegrész helyébe a „2., 5., 8., 10. és 13.” szöveg,
5. § 22. pontjában az „1–3. és 5–11.” szövegrész helyébe az „1–3., 5., 7., 8., 10. és 13.” szöveg,
5. § 24. pontjában a „3–5. és 7–12.” szövegrész helyébe az „1., 3–10. és 13.” szöveg,
5. § 25. pontjában a „3–5. és 7–12.” szövegrész helyébe az „1., 3–10. és 13.” szöveg,
7. § 2. pontjában az „1–6., 8. és 21.” szövegrész helyébe az „1–9. és 21.” szöveg,
7. § 3. pontjában az „1., 3–6., 9., 10. és 21.” szövegrész helyébe az „1., 3–6., 8–10. és 21.” szöveg,
7. § 4. pontjában az „1., 3–6. és 21.” szövegrész helyébe az „1., 3–6., 8. és 21.” szöveg,
7. § 9. pontjában az „1–6. és 20–22.” szövegrész helyébe az „1–6., 8. és 20–22.” szöveg,
7. § 12. pontjában az „1–3., 5., 8., 9., 12–14., 17., 18., 22. és 24.” szövegrész helyébe az „1–3., 5., 8–10., 12–14.,
17., 18., 22. és 24.” szöveg,
7. § 24. pontjában a „7., 10., 21. és 23.” szövegrész helyébe a „7., 8., 10., 21. és 23.” szöveg,
7. § 25. pontjában a „7., 10., 13., 21. és 23.” szövegrész helyébe a „7., 8., 10., 13., 21. és 23.” szöveg,
9. § 1. pontjában az „1–6.” szövegrész helyébe az „1–7., 9., 11., 12. és 15.” szöveg,
9. § 2. pontjában az „1–6.” szövegrész helyébe az „1–6., 9., 11. és 12.” szöveg,
9. § 3. pontjában az „1–6.” szövegrész helyébe az „1–6. és 20.” szöveg,
9. § 4. pontjában az „1–4.” szövegrész helyébe az „1–6. és 20.” szöveg,
9. § 5. pontjában a „3., 5. és 6.” szövegrész helyébe az „1–6., 11. és 12.” szöveg,
9. § 6. pontjában a „2–6., 16. és 18.” szövegrész helyébe az „1–6. és 22–24.” szöveg,
9. § 7. pontjában az „1–6.” szövegrész helyébe a „3–6. és 20.” szöveg,
9. § 12. pontjában a „12., 15., 16., 19. és 20.” szövegrész helyébe a „4–6., 15. és 17–27.” szöveg,
9. § 13. pontjában a „12., 15. és 16.” szövegrész helyébe a „15. és 17–27.” szöveg,
9. § 14. pontjában a „12., 15. és 16.” szövegrész helyébe a „15. és 17–27.” szöveg,
9. § 15. pontjában a „12., 15. és 16.” szövegrész helyébe a „15. és 17–27.” szöveg,
9. § 16. pontjában a „12., 15. és 16.” szövegrész helyébe a „15. és 17–27.” szöveg,
9. § 17. pontjában a „7. és 8.” szövegrész helyébe a „3., 4., 11. és 12.” szöveg,
9. § 18. pontjában a „7. és 8.” szövegrész helyébe a „3., 4., 11. és 12.” szöveg,
9. § 19. pontjában a „7. és 8.” szövegrész helyébe a „3., 4., 11. és 12.” szöveg,
9. § 20. pontjában a „10.” szövegrész helyébe a „3. és 15.” szöveg,
9. § 21. pontjában a „7.” szövegrész helyébe a „3., 4., 11. és 12.” szöveg,
9. § 22. pontjában a „7.” szövegrész helyébe a „9–13.” szöveg,
9. § 23. pontjában a „10. és 11.” szövegrész helyébe a „9., 10., 15., 17. és 19.” szöveg,
9. § 24. pontjában a „7., 10. és 11.” szövegrész helyébe az „1–10. és 13–15.” szöveg,
9. § 25. pontjában az „1–20.” szövegrész helyébe az „1–27.” szöveg,
9. § 26. pontjában a „8., 11., 13. és 14.” szövegrész helyébe a „13–27.” szöveg,
9. § 27. pontjában a „11., 13. és 14.” szövegrész helyébe a „13–27.” szöveg,
12. § 1. pontjában az „eljutási idő” szövegrész helyébe az „országhatárok elérésének” szöveg,
13. § 6. pontjában az „1. és 8.” szövegrész helyébe az „1. és 4–6.” szöveg,
13. § 7. pontjában az „1–8.” szövegrész helyébe az „1–6.” szöveg,
13. § 8. pontjában az „1–5.” szövegrész helyébe az „1., 2. és 4–6.” szöveg,
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

13. § 9. pontjában az „1–5.” szövegrész helyébe az „1., 2. és 4–6.” szöveg,
13. § 10. pontjában az „1–5. és 7.” szövegrész helyébe a „2., 4. és 5.” szöveg,
19. § (2) bekezdés a) pontjában a „11–15. és 30–46.” szövegrész helyébe a „11–15., 19–21., 23. és 30–66.”
szöveg,
19. § (2) bekezdés b) pontjában a „11., 12., 14., 15., 17., 18. és 41–46.” szövegrész helyébe a „11., 12., 14., 15., 17.,
18., 24., 41–49. és 55–66.” szöveg,
21. § (4) bekezdésében a „16. és 17.” szövegrész helyébe a „16., 17., 46. és 66.” szöveg,
29. § (3) bekezdésében az „összege” szövegrész helyébe az „összege számolható el” szöveg,
29. § (5) bekezdésében az „ártól eltérő” szövegrész helyébe az „árnál magasabb” szöveg,
29. § (8) bekezdés a) pontjában a „kedvezményezett vállalkozásnál” szövegrész helyébe
a „kedvezményezettnél” szöveg,
32. § (3) bekezdésében a „hozzáférést” szövegrész helyébe a „hozzáférést az újgenerációs elérési hálózat
esetén” szöveg,
58. § (4) bekezdés a) pontjában a „költsége” szövegrész helyébe a „ráfordítása” szöveg,
86. § (3) bekezdés a) pontjában a „passzív” szövegrész helyébe a „szükséges aktív és passzív” szöveg,
88. § (2) bekezdésében a „hozzáférést” szövegrész helyébe a „hozzáférést az újgenerációs elérési hálózat
esetén” szöveg

lép.
22. §		
Hatályát veszti a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
1.
4. § nyitó szövegrészében a „ , támogatható tevékenységek” szövegrész,
2.
5. § 2–4. pontja,
3.
5. § 27. pontja,
4.
6. § nyitó szövegrészében a „ , támogatható tevékenységek” szövegrész,
5.
6. § 7. pontjában az „ , országos” szövegrész,
6.
9. § 11. pontjában a „ , 16. és 18.” szövegrész,
7.
10. § nyitó szövegrészében a „ , támogatható tevékenységek” szövegrész,
8.
12. § nyitó szövegrészében a „ , támogatható tevékenységek” szövegrész,
9.
12. § 7. és 8. pontja,
10.
13. § 1. pontjában az „és 7.” szövegrész,
11.
13. § 5. pontja,
12.
14. § nyitó szövegrészében a „ , támogatható tevékenységek” szövegrész,
13.
16. § nyitó szövegrészében a „ , támogatható tevékenységek” szövegrész,
14.
30. §-a,
15.
75. § (1) bekezdés b) pontjában a „vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
szóló, 2000. október 23-i” szövegrész.
23. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
24. §		
Ez a rendelet
a)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187.,
2014.6.26.),
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.) és
c)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és
az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet
(HL L 193., 2014.7.1.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 272/2015. (IX. 18.) Korm. rendelete
a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet és az Egészségügyi
Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 2. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
az „egészségügyi informatikus és egészségbiztosítási szakember” szövegrész helyébe az „egészségügyi informatikus,
az egészségbiztosítási szakember, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (4a) bekezdése
szerinti engedéllyel rendelkező személy” szöveg lép.

2. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
módosítása
2. §		
Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
ENKK Kr.) a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az ENKK-t jelöli ki az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14. § g) pontja szerinti egészségügyi igazgatási eljárási feladatok
ellátására a hagyományos kínai gyógyászat engedélyezésével kapcsolatos tevékenység tekintetében.”
3. §		
Az ENKK Kr. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárás ügyintézési határideje három hónap, a szakhatósági eljárás
ügyintézési határideje ötven nap.”
4. §		
Az ENKK Kr. 11. § (1) bekezdésében a „Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát” szövegrész helyébe az „Elnöksége
által létrehozott bizottságot” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelete
a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi
tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. és 8. §, valamint a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 9–11. § és a 3. melléklet tekintetében a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 4. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. § (4a) bekezdése szerinti tevékenységre
jogosító engedély iránti, az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK) részére
benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell
a)
a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét, idejét és állampolgárságát,
b)
a kérelmező szakképesítésének megnevezését eredeti nyelven és magyarul, oklevelének számát, kiállításának
helyét és időpontját, a kiállító, a képzés helye szerinti államban akkreditált intézmény megnevezését,
a képzés időtartamát,
c)
az 1. melléklet szerinti egészségügyi tevékenységek közül a végezni kívánt egészségügyi tevékenység
megnevezését,
d)
a kérelmezett tevékenység végzésének kezdő időpontját,
e)
a kérelmezett tevékenység végzésének helyét,
f)
a kérelmező – legalább öt éves – szakmai tapasztalatára, valamint szakmai nyelvismeretére vonatkozó
adatokat,
g)
a kérelemhez csatolt okiratok, dokumentumok tételes felsorolását,
h)
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. §
(1) bekezdése szerinti kapcsolattartás módjának megjelölését és
i)
a kérelem keltét, a kérelmező aláírását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell
a)
a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány hiteles másolatát,
b)
a kérelmező magyarországi lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló okmány hiteles másolatát,
c)
az Európai Unió tagállamai állampolgárának nem minősülő, valamint az azzal azonos megítélés alá nem eső,
magyar állampolgársággal nem rendelkező kérelmező esetében a keresőtevékenység folytatása vagy családi
együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély hiteles másolatát,
d)
azon eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, amely alapján a kérelmező a tevékenységét az Eütv.
110. § (4a) bekezdése szerint végezheti,
e)
a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát, amely hitelt érdemlően igazolja
a tanulmányok időtartamát, valamint a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi
követelmények sikeres teljesítését a hallgatott tárgyak és óraszámok szerinti lebontásban,
f)
hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a kérelmező a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi
tevékenységének helye szerinti utolsó, ennek hiányában az állampolgársága szerint illetékes állam
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g)
h)
i)
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jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés,
büntetés, illetve büntetőjogi intézkedés hatálya alatt,
az a) és b), valamint a d)–f ) pontban megjelölt okiratok és igazolások magyar nyelvű, a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerinti hiteles fordítását,
hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a kérelmező megfelel a tevékenység végzéséhez előírt egészségügyi
alkalmassági feltételeknek,
az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló igazolást.

2. §		
Az ENKK a kérelmet és a benyújtott dokumentációt a szakhatósági eljárás lefolytatása érdekében megküldi
az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége által létrehozott bizottság részére.
3. §

(1) Az ENKK a kérelem szerinti tevékenység végzésére feljogosító engedélyt legfeljebb öt éves időtartamra adhatja ki.
(2) Az engedély időtartamának meghatározásánál az ENKK a szakmai tapasztalat idejét, a magyarországi
tartózkodáshoz szükséges feltételek meglétét, a kérelmezett egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges
feltételek fennálltát vizsgálja.
(3) Ha az engedélyezési eljárás során kétség merül fel az 1. § szerinti kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentumok
eredetiségével, tartalmával kapcsolatban, szükség esetén az ENKK a kérelmezőt személyesen meghallgatja.

4. §

(1) Az ENKK az engedélyt újabb, legfeljebb öt éves időtartamra akkor újíthatja meg, ha a kérelmező az engedély
szerinti egészségügyi tevékenységet az engedélyben meghatározott időtartam alatt összességében annak legalább
kétharmada idejéig, önállóan gyakorolta.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gyakorlat időtartamát munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kérelmező esetén
a foglalkoztató, ennek hiányában a működési engedély kiállítója igazolja. Az igazolás tartalmazza a kérelmező
1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatait, a 3. § szerinti engedély számát, a gyakorolt egészségügyi tevékenység
megnevezését és a gyakorlat időtartamát.
(3) Az engedély megújításánál az ENKK vizsgálja a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
6. §		
Az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, 1. § szerinti kérelmeket az ENKK e rendelet hatálybalépését követő
három hónapon belül bírálja el.
7. §		
A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő
díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az intézmény az 1. számú melléklet VI. pontja szerinti, hozzá befizetett díjból a hagyományos kínai gyógyászat
területén oklevéllel rendelkező személy által végzett egészségügyi tevékenység engedélyezése iránti eljárásban
– a szakhatósági állásfoglalásért – a díjtételnek az 1. számú melléklet VI. pontjában meghatározott részét
az Egészségügyi Tudományos Tanács részére átutalja az ÁEEK 10032000-01490576-00000000 számú számlájára.”
8. §		
Az R1. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
9. §		
A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tevékenység végzésére képesített nem orvos személy diagnózist nem állíthat fel, az orvos által felállított
diagnózissal kapcsolatos terápiát nem módosíthatja, a beteget nem kezelheti előzetes orvosi vizsgálat nélkül,
illetve az orvosi kezelés alatt álló személy esetén köteles konzultálni a kezelést végző orvossal; továbbá
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (4a) bekezdése szerinti, akupunktúra végzésére engedéllyel
rendelkező személy kivételével – nem rendelhet és nem végezhet szervekbe, szövetekbe hatoló beavatkozást és
akupunktúrát, kivéve a szenvedélybetegek leszoktatására alkalmazott fülakupunktúrát.”
10. §		
Az R2. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Magyarországon orvosi oklevélhez kötött tevékenység végzésére nem jogosult, nem konvencionális
tevékenységet végző személy a tevékenység végzése során – ideértve a tevékenység reklámozását is – nem keltheti
azt a látszatot, hogy a tevékenység a konvencionális gyógyítási tevékenységet helyettesíti, valamint nevét és
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egészségügyi szakképesítése megnevezését úgy kell feltüntetnie, hogy azzal ne keltse azt a téves látszatot, hogy
orvosi cím használatára és orvosi tevékenység folytatására jogosult.”
11. §		
Az R2. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
12. §		
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
13. §		
Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai
jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint
módosul.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelethez
A hagyományos kínai gyógyászat területén az Eütv. 110. § (4a) bekezdése szerinti oklevéllel
rendelkező személy által az 1. § (1) bekezdése szerinti kérelemben megjelölhető tevékenységek:
1.
2.
3.

keleti mozgás- és masszázsterápia
akupunktúra
akupresszúra

2. melléklet a 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelethez
Az R1. 1. számú melléklete a következő VI. ponttal egészül ki:
„
VI.

A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel
rendelkező személy által végzett egészségügyi tevékenység
engedélyezésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatás

VI. 1.

A tevékenységi engedély kiadás

168 000 Ft
(ebből a szakhatósági eljárás díja: 84 000 Ft)
”

3. melléklet a 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelethez
Az R2. 1. számú melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. A hagyományos kínai gyógyászat területén az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. §
(4a) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező személy által végezhető, az engedélyben megjelölt tevékenység”
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4. melléklet a 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelethez
Az R3. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK” címe
a „Kineziológia Szakmakód: 8057” megjelölésű részt megelőzően a következő résszel egészül ki:
„
Akupunktúra
Szakmakód:
8056
Szaktevékenység
Olyan egészségügyi ellátási forma, amely a gyógyhatást a bőr anatómiailag meghatározott pontjainak,
az akupunktúrás pontok tűszúrással való ingerlésével éri el. Az akupunktúra egy komplex diagnosztikus és terápiás
módszer. Az ősi tanítások szerint a terápia alapelve a yin-yang erőviszonyok rendezése a meridiánhálózat keringési
rendszerében. Ez biztosítja az energia periodikus szabad áramlását, amely viszont feltétele a szervek normális
összehangolt működésének. Ez a cél az akupunktúrával a helyesen kiválasztott pontokon történő tűszúrással érhető el.
Akupunktúra járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Hagyományos kínai gyógyászat területén legalább 5 éves képzést követően oklevéllel végezhető

1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló
11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására
vonatkozó előírásokról

X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség

X

Vizsgálóágy

X

A beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve
fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat

X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség

X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása,
illetve kezelése

X

Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál

X

Számítógép, telefon

X

Egyszer használatos vagy többször használatos akupunktúrás tűk (sterilizáló készülék a többször
használatos tűk esetében)

X

A vérzéscsillapításhoz alkalmas anyag/eszköz

X
”

5. melléklet a 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelethez
Az R4. 2. számú melléklet I. rész 1. pont „80 Kiegészítő gyógyászati tevékenységek (külön jogszabály alapján
meghatározott képesítéssel és tartalommal) – nem konvencionális gyógyászati módok” alpont b) pontja a következő
sorral egészül ki:
[Kiegészítő gyógyászati tevékenységek (külön jogszabály alapján meghatározott képesítéssel és tartalommal) – nem
konvencionális gyógyászati módok
szakképesítéssel végezhető tevékenységek:]
„8056 akupunktúra (hagyományos kínai gyógyászat területén legalább 5 éves képzést követően oklevéllel
végezhető)”
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A földművelésügyi miniszter 55/2015. (IX. 18.) FM rendelete
földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési
tervéről
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában,
a 4. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
felderítő gyűjtés: szakmai közintézmények vagy egyéb, engedéllyel rendelkezők által, egyszerű kézi
eszközökkel végzett, a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetett
olyan jellegű tevékenység, amely új előfordulási helyek megtalálására, ezen keresztül újabb előfordulási
helyek védetté nyilvánításának megalapozására irányul vagy irányulhat;
2.
feltárás: a földtani alapszelvények és földtani képződmények természetes vagy mesterséges, felszíni vagy
felszín alatti előfordulási helye;
3.
földtani alapszelvény (alapszelvény): olyan természetes vagy mesterséges kőzetfeltárás, ami valamilyen
kőzetrétegtani egység, időrétegtani egység, vagy más földtani jelenség szakirodalomban feldolgozott,
a földtani alapszelvények meghatározásáért felelős földtudományi szakmai fórum által kijelölt és számon
tartott típusos előfordulási helye, etalonja, amihez más területek földtani képződményeit viszonyítani lehet
azok tudományos megítélése érdekében;
4.
földtani képződmény: kőzetféleség, rétegtani egység, tektonikai elem, felszínforma, vagy más, a feltárásban
megjelenő földtani, felszínalaktani jelenség;
5.
gyűjtés: ásványok, kőzetek és ősmaradványok nem kereskedelmi célú, korlátozott mennyiségű begyűjtése
érdekében, egyszerű kézi eszközökkel végzett tevékenység;
6.
kutatás: földtudományi ismeretek bővülését szolgáló, a természetvédelmi hatóság engedélyével történő,
földtani alapszelvények esetében a kijelölésüket végző földtudományi szakmai fórummal egyeztetett
tevékenység, amely a felszín vagy a feltárás számottevő mértékű megbontásával, a terület jelentősebb
zavarásával jár;
7.
összeszedés: ásvány-, ősmaradvány- és kőzetpéldányokra irányuló, segédeszköz nélkül folytatott tevékenység;
8.
próbagyűjtés: szakmai közintézmények vagy egyéb, engedéllyel rendelkezők által egy későbbi földtudományi
célú kutatás tudományos megalapozása, megtervezése érdekében, kézi eszközökkel végrehajtott,
a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetett tevékenység;
9.
szakmai közintézmény: alaptevékenységként földtudományi tárgyú szakmai kutatással, oktatással,
ismeretterjesztéssel, értékmegőrzéssel foglalkozó
a)
állami vagy önkormányzati fenntartású kutatóhely, oktatási intézmény, múzeum;
b)
köztestület; vagy
c)
egyesület.
2. §

(1) Védetté nyilvánítom
1.
Aranyos-völgy-Dél földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 1. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
2.
Aranyos-völgy-Észak földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 2. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
3.
Béri Nagy-hegy földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 3. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
4.
Csarnótai Cser-hegy és kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 4. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
5.
Dédestapolcsányi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 5. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
6.
Güdör-kert földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 6. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
7.
Katymári téglavető földtani képződmény természeti emlék néven az 1. melléklet 7. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
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8.

Köszörűkő-bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 8. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
9.
Községi alapponti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 9. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
10.
Kőlyuk-oldali földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 10. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
11.
Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék néven az 1. melléklet 11. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
12.
Meszes-völgyi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 12. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
13.
Mórágyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 13. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
14.
Nándor-magaslat nyugati földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 14. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
15.
Nyakas-kő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 15. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
16.
Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 16. sorában meghatározott kiterjedésű
természeti területet;
17.
Paksi löszfal földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 17. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
18.
Pappenheim-bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 18. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
19.
Pusztaszeri úti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 19. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
20.
Róka-hegyi bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 20. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
21.
Síkfőkúti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 21. sorában meghatározott kiterjedésű
természeti területet;
22.
Studer-völgyi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 22. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
23.
Szentkúti barátlakások földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 23. sorában
meghatározott kiterjedésű természeti területet;
24.
Tölgyháti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet 24. sorában meghatározott
kiterjedésű természeti területet;
25.
Zsidó-hegyi pirofillit-bánya és pannóniai földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. melléklet
25. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet
összesen 50,66 hektár kiterjedéssel.
(2) A védetté nyilvánítás célja egyes, az etalon értékű feltárások rendszerébe illeszkedő földtani alapszelvények,
valamint egyes, az ország földtani jelenségeit reprezentáló egyedülálló képződmények természetvédelmi célú
megőrzése és bemutathatóságának fenntartása.
3. §

(1) Országos jelentőségű védett természeti területek földtani alapszelvényt vagy földtani képződményt magában
foglaló részterületeinek kiterjedését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Országos jelentőségű védett természeti területen, az (1) bekezdés szerint meghatározott részterületeken kívül
végzett felderítő gyűjtésre és összeszedésre vonatkozó rendelkezéseket az adott országos jelentőségű védett
természeti terület természetvédelmi kezelési terve tartalmazza.

4. §

(1) Az 1. mellékletben meghatározott természeti emlékek, valamint országos jelentőségű védett természeti területek
2. mellékletben meghatározott részterületeinek természetvédelmi kezelési tervét a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. melléklet F) oszlopában megnevezett országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi
kezelési tervét a 2. mellékletben meghatározott részterületek vonatkozásában a 3. mellékletben szereplő
természetvédelmi kezelési tervvel együttesen kell alkalmazni.
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5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
6. §

(1) Az Aggtelek–Rudabánya–Szendrői-hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991.
(XII. 24.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ában „az Aggtelek−Rudabánya−Szendrői hegységben lévő,
a mellékletben felsorolt alapszelvény és ingatlannyilvántartási helyrajzi számú földtani alapszelvényeket.” szövegrész
helyébe az „az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén elhelyezkedő, az 1. mellékletben lehatárolt
természeti területeket.” szöveg lép.
(2) Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az 1. mellékletben felsorolt természeti emlékek természetvédelmi kezelési tervét a a földtani alapszelvények
és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.)
FM rendelet 3. melléklete tartalmazza.”
(3) Az R. Melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez

1. melléklet a .../2015 (.... ....) FM rendelethez

Földtani alapszelvények és földtani képződmények megóvását szolgáló
természeti emlékek területi lehatárolása és elhelyezkedése
B)
Földtani
alapszelvény
esetében
annak
kódszáma
Pz-04

Ófalu

Aranyos-völgy-Észak
földtani
alapszelvény
természeti emlék

Pz-02

Ófalu

Béri Nagy-hegy
földtani
alapszelvény
természeti emlék

M-13

Bér

A)
Védett természeti
terület
megnevezése

1

2

3

Aranyos-völgy-Dél
földtani
alapszelvény
természeti emlék

C)
Település

D)
Területi lehatárolás
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számok /
Egységes Országos
Vetületi Rendszer (EOV)
koordináták alapján
020/8 hrsz.-ból az
Y612440,X95996;
Y612473,X96007;
Y612521,X95898;
Y612542,X95838;
Y612514,X95826 EOV
koordinátákkal lehatárolt
0,6266 ha kiterjedésű rész
018/11 hrsz.-ból az
Y612480,X96303,
Y612520,X96303,
Y612520,X96214,
Y612486,X96205,
Y612481,X96248 EOV
koordinátákkal lehatárolt
0,3628 ha kiterjedésű rész
045/1 hrsz.-ból az
Y682376,X280282;
Y682238,X280252 EOV
koordináták által kijelölt
vonal és az
Y682121,X280395;
Y682124,X280407 EOV
koordináták által kijelölt
vonal között elhelyezkedő
2,664 ha kiterjedésű rész,
045/9 hrsz.-ból az
Y682238,X280252;
Y682210,X280245;
Y682102,X280294;
Y682108,X280326;
EOV koordináták által
lehatárolt 0,338 ha
kiterjedésű rész

E)
Összkiterjedés
(hektár)

F) Működési
területével
érintett
nemzeti
park
igazgatóság

0,6266

Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság

0,3628

Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság

3,00

Bükki
Nemzeti
Park
Igazgatóság
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Csarnótai Cser-hegy
és kőfejtő földtani
alapszelvény
természeti emlék

T-071, Pa07

Dédestapolcsányi
földtani
alapszelvény
természeti emlék

M-21

Harkány
Dédestapolcsány

Güdör-kert földtani
alapszelvény
természeti emlék

Pa-56

Felsőtárkány

Katymári téglavető
földtani
képződmény
természeti emlék

-

Katymár

4

Csarnóta

5

6

7

8

9

Köszörűkő-bánya
földtani
alapszelvény
természeti emlék
Községi alapponti
földtani
alapszelvény
természeti emlék

017,
019b hrsz.-ból az
Y586015,X60358;
Y586046,X60381 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól K-re eső 3,4758 ha
kiterjedésű rész
3609
0207,
0208/11g hrsz.-ból az
Y754701,X315663;
Y754708,X315476 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól Ny-ra eső 0,506 ha
kiterjedésű rész,
0202/26 hrsz.-ból az
Y754708,X315476;
Y754593,X315429 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól ÉNy-ra eső 0,109 ha
kiterjedésű rész
038/1b hrsz.-ból az
Y751808,X293362;
Y751907,X293333 EOV
koordináták által kijelölt
vonal és az
Y751838,X293275;
Y751765,X293318 EOV
koordináták által kijelölt
vonal között elhelyezkedő
0,813 ha kiterjedésű rész
0285/7a hrsz.-ból az
Y661419, X74721;
Y661453,X74732 EOV
koordináták által kijelölt
vonal és az
Y661522,X74952;
Y661554,X74779 EOV
koordináták által kijelölt
vonal közötti 2,0438 ha
kiterjedésű rész

7,2817

Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság

2,10

Bükki
Nemzeti
Park
Igazgatóság

0,813

Bükki
Nemzeti
Park
Igazgatóság

2,0438

Kiskunsági
Nemzeti
Park
Igazgatóság

K-01

Lábatlan

2349/1, 2349/2

7,2493

Pz-07

Mórágy

298, 299

0,5330

Duna-Ipoly
Nemzeti
Park
Igazgatóság
Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság
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Kőlyuk-oldali
földtani
alapszelvény
természeti emlék

M-28

Kishartyán

1,90

Bükki
Nemzeti
Park
Igazgatóság

1,2389

Kiskunsági
Nemzeti
Park
Igazgatóság

0,4060

Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság

Mórágy

067a hrsz.-ból az
Y699290,X304081;
Y699368,X304035 EOV
koordináták által kijelölt
vonal és az
Y699310,X304000;
Y699197,X304067;
Y699212,X304098 EOV
koordináták által kijelölt
vonal között elhelyezkedő
1,702 ha kiterjedésű rész,
067k hrsz.-ból az
Y699212,X304098;
Y699223,X304122 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól K-re eső 0,198 ha
kiterjedésű rész
048/45 hrsz.-ból az
Y668502,X77017;
Y668552,X76951 EOV
koordináták által kijelölt
vonal és az
Y668615,X77009;
Y668595,X76986 EOV
koordináták által kijelölt
vonal közötti 0,3260 ha
kiterjedésű rész,
048/47 hrsz.-ból az
Y668496,X77028;
Y668502,X77017 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól K-re eső 0,9129 ha
kiterjedésű rész
532,
549 hrsz.-ból az
Y611059,X97201;
Y611054,X97197 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól É-ra eső 0,961 ha
kiterjedésű rész
401

Madarasi téglavető
földtani
képződmény
természeti emlék

-

Madaras

Meszes-völgyi
földtani
alapszelvény
természeti emlék

J-13

Ófalu

Pz-08

13

Mórágyi kőfejtő
földtani
alapszelvény
természeti emlék

0,5091

Sopron

7579

0,4971

Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság
FertőHanság
Nemzeti
Park
Igazgatóság

Pz-20

14

Nándor-magaslat
nyugati földtani
alapszelvény
természeti emlék

10

11

12
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Nyakas-kő földtani
alapszelvény
természeti emlék

M-44

Biatorbágy

15

Öthalom földtani
alapszelvény
természeti emlék

Q-10

Szeged

16

17

18

19

Paksi löszfal földtani
alapszelvény
természeti emlék

Q-09

Paks

Pappenheim-bánya
földtani
alapszelvény
természeti emlék

M-14

Buják

Pusztaszeri úti
földtani
alapszelvény
természeti emlék

OI-04

Budapest

0132/24c hrsz.-ból az
Y633570,X234061;
Y633554,X234014;
Y633494,X233816;
Y633494,X233795;
Y633496,X233770;
Y633494,X233730;
Y633512,X233713 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól keletre eső 1,8233
ha kiterjedésű rész,
0134/2 hrsz.-ból az
Y633584,X234095;
Y633570,X234061 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól keletre eső 0,1252
ha kiterjedésű rész,
0135k hrsz.-ból az
Y633584,X234095;
Y633607,X234193 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól DK-re eső 0,2570 ha
területi kiterjedésű rész,
4417 a,b,c
01389/1 hrsz.-ból az
Y731114,X105221;
Y731097,X105207;
Y731153,X105130;
Y731195,X105059;
Y731239,X105104;
Y731183,X105150;
Y731170,X105142 EOV
koordinátákkal lehatárolt
0,5756 ha kiterjedésű rész
1188/5

3,2169

0164/17 hrsz.-ból az
Y686902,X282779;
Y686952,X282816;
Y686900,X282928;
Y686966,X282961 EOV
koordináták által határolt
vonaltól DK-re eső 1,671 ha
kiterjedésű rész
15273/2,
15270 hrsz.-ból az
E648760,N242641;
E648759,N242642;
E648764,N242643;
E648767,N242637;
E648768,N242631;
E648768,N242619;
E648765,N242618 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól Ny-ra eső 0,0105 ha
kiterjedésű rész

1,67

Duna-Ipoly
Nemzeti
Park
Igazgatóság

0,5755
Kiskunsági
Nemzeti
Park
Igazgatóság

2,0222

0,0289

Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság
Bükki
Nemzeti
Park
Igazgatóság

Duna-Ipoly
Nemzeti
Park
Igazgatóság
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20

Róka-hegyi bánya
földtani
alapszelvény
természeti emlék

OI-07

Budapest

Síkfőkúti földtani
alapszelvény
természeti emlék

OI-11

Noszvaj

Studer-völgyi
földtani
alapszelvény
természeti emlék

Pz-01

Ófalu

Szentkúti
barátlakások
földtani
alapszelvény
természeti emlék
Tölgyháti kőfejtő
földtani
alapszelvény
természeti emlék

M-09

Mátraverebély

J-35

Lábatlan

Pázmánd

21

22

23

24

25

Zsidó-hegyi pirofillitbánya és pannóniai
földtani
alapszelvény
természeti emlék

E-16, Pa-01

065416/1 hrsz.-ból az
Y649277,X249712;
Y649307,X249700;
Y649289,X249663;
Y649279,X249640;
Y649273,X249606;
Y649209,X249634;
Y649213,X249674 EOV
koordináták által lehatárolt,
0,5972 ha kiterjedésű rész.
073 hrsz.-ból az
Y755628,X290611;
Y755659,X290660;
Y755722,X290618 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól DK-re eső 0,364 ha
kiterjedésű rész
012/5 hrsz.-ból az
Y612643,X97385,
Y612667,X97392,
Y612677,X97357,
Y612653,X97350 EOV
koordinátákkal lehatárolt
0,0909 ha kiterjedésű rész
0135/1

0,5972

Duna-Ipoly
Nemzeti
Park
Igazgatóság

0,364

Bükki
Nemzeti
Park
Igazgatóság

0,0909

Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság

0,235

Bükki
Nemzeti
Park
Igazgatóság

0136/2

10,1048

Duna-Ipoly
Nemzeti
Park
Igazgatóság

1158/2, 1171 hrsz.-ból az
E620676,N214537;
E620600,N214458 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól DK-re eső, 0,3962
ha kiterjedésű rész

3,1959

Duna-Ipoly
Nemzeti
Park
Igazgatóság

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területek.
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2. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez
2. melléklet a .../2015 (.... ....) FM rendelethez
Országos jelentőségű védett természeti területek földtani alapszelvényt vagy földtani képződményt
magában foglaló részterületeinek lehatárolása és elhelyezkedése

A)
Részterület
megnevezése

B)
Földtani
alapszelvény
esetében
annak
kódszáma

C)
Település

Bálvány északi
földtani
alapszelvény

P-03, T-70

Nagyvisnyó

Bük-hegyi
földtani
alapszelvény

Pz-32

Szendrőlád

Felső-Tödl
bevágása
földtani
alapszelvény

M-24

Ágfalva

Gloriettekőfejtő földtani
alapszelvény

Pz-21

Sopron

Kaszonyi-hegy
kőbányájának
földtani
képződményei

-

Barabás

1

2

3

4

5

D)
Területi lehatárolás
ingatlannyilvántartási
helyrajzi számok /
Egységes Országos
Vetületi Rendszer
(EOV) koordináták
alapján
0409/7f hrsz.-ból az
Y756348,X307572;
Y756303,X307533;Y75
6282,X307558;
Y756327,X307598
EOV koordináták által
kijelölt 0,202 ha
kiterjedésű rész
664/2b,
664/2a hrsz.-ból az
Y775147,X333574;
Y775183,X333559;
Y775195,X333560;
Y775198,X333568;
Y775200,X333577;
Y775200,X333589;
Y775213,X333584;
Y775188,X333535
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,0853 ha
kiterjedésű rész,
663 hrsz.-ból az
Y775213,X333584;
Y775221,X333582;
Y775198,X333540;
Y775188,X333535
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,0376 ha
kiterjedésű rész
0201/5c hrsz.-ból az
Y448044,X262445;
Y458063,X262426;
Y458006,X262373;
Y458000,X262400;
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,1900 ha
kiterjedésű rész
0556/1a hrsz.-ból az
Y463070,X261873;
Y463050,X261816;
Y463032,X261834;
Y463031,X261855;
Y463045,X261871
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,1298 ha
kiterjedésű rész
0701c,
0702 hrsz.-ból az
Y905440,X328411;
Y905444,X328312
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól K-re
eső 0,1606 ha
kiterjedésű rész,

E)
Összkiter
jedés
(hektár)

F)
Országos
jelentőségű
védett
természeti
terület
megnevezése

G)
Működési
területével
érintett
nemzeti park
igazgatóság

0,202

Bükki Nemzeti
Park

Bükki Nemzeti
Park
Igazgatóság

0,3007

Szendrőládirétek
Természetvédelmi Terület

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

0,1900

Soproni
Tájvédelmi
Körzet

Fertő-Hanság
Nemzeti Park
Igazgatóság

0,1298

Soproni
Tájvédelmi
Körzet

Fertő-Hanság
Nemzeti Park
Igazgatóság

3,4589

Kaszonyi-hegy
Természetvédelmi Terület

Hortobágyi
Nemzeti Park
Igazgatóság
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Kovács-ároki
földtani
alapszelvény

Pz-19

Sopron

Kőbérc-Oromvégi földtani
alapszelvény
Lászi-forrási
földtani
alapszelvény

Pz-24

Sopron

T-058

Varbóc

Nándormagaslat
északnyugati
földtani
alapszelvény

Pz-50

Sopron

6

7

8

9

0703 hrsz.-ból az
Y905438,X328415;
Y905440,X328411
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól K-re
eső 0,0167 ha
kiterjedésű rész,
0704,
0706/1a hrsz.-ból az
Y905438,X328415;
Y905581,X328494
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-re
eső 0,2540 ha
kiterjedésű rész
0652/3a hrsz.-ból az
Y458682,X259615;
Y458640,X259585;
Y458641,X259557;
Y458665,X259548;
Y458704,X259562;
a fölrdrészlet határa;
Y458682,X259615
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,2512 ha
kiterjedésű rész
9267/27

041/10a hrsz.-ból az
Y769340,X345774;
Y769572,X345774
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-re
eső 1,2321 ha
kiterjedésű rész
7576 hrsz.-ból az
Y463013,X262842;
Y463023,X262823;
Y462998,X262807;
a földrészlet határa;
Y463013,X262842
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,0461 ha
kiterjedésű rész

0,2512

Soproni
Tájvédelmi
Körzet

Fertő-Hanság
Nemzeti Park
Igazgatóság

0,3603

Soproni
Tájvédelmi
Körzet
Aggteleki
Nemzeti Park

Fertő-Hanság
Nemzeti Park
Igazgatóság
Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

Soproni
Tájvédelmi
Körzet

Fertő-Hanság
Nemzeti Park
Igazgatóság

1,2321

0,0461
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10

Nándormagaslat
nyugati földtani
alapszelvény
természeti
emlék
környezete

Pz-20

Sopron

Nyúlkertlápai
földtani
képződmény
feltárása

-

Bódvarákó

Ó-Hermesi
kavicsbánya
földtani
alapszelvény
Pocsaji
homokbánya
földtani
képződményei
feltárása

M-23

Sopron

-

Pocsaj

Récényi úti
kőfejtő földtani
alapszelvény
Szénvölgy-tetői
földtani
képződmény
feltárása

Pz-18

Sopron

-

Varbóc

11

12

13

14

15

7576 hrsz.-ból az
Y462973,X262730;
Y463025,X262707;
Y463060,X262643;
Y463032,X262602;
Y462996,X262613;
a földrészlet határa;
Y462973,X262730
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,3760 ha
kiterjedésű rész
03/3c hrsz.-ból az
Y775633,X353215;
Y775685,X353215;
Y775703,X353197;
Y775704,X353142;
Y775654,X353169
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,3292 ha
kiterjedésű rész
9523, 9524

0,3760

Soproni
Tájvédelmi
Körzet

Fertő-Hanság
Nemzeti Park
Igazgatóság

0,3292

Aggteleki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság

0,7400

Soproni
Tájvédelmi
Körzet

Fertő-Hanság
Nemzeti Park
Igazgatóság

0201/10a hrsz.-ból az
Y860973,X221439;
Y861030,X221392
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól Ny-ra
eső 0,1474 ha
kiterjedésű rész,
0201/11 hrsz.-ból az
Y861030,X221392;
Y860967,X221342
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól Ny-ra
eső 0,4267 ha
kiterjedésű rész
0605

0,5741

Bihari-sík
Tájvédelmi
Körzet

Hortobágyi
Nemzeti Park
Igazgatóság

0,2283

052/3 hrsz.-ból az
Y768821,X345872;
Y768826,X345862;
Y768858,X345865;
Y768907,X345896;
Y768931,X345923;
Y768928,X345956
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól É-ra
eső 0,8105 ha
kiterjedésű rész

0,8105

Soproni
Tájvédelmi
Körzet
Aggteleki
Nemzeti Park

Fertő-Hanság
Nemzeti Park
Igazgatóság
Aggteleki
Nemzeti Park
Igazgatóság
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Tarpai
Nagyhegy
földtani
képződményei

16

-

Tarpa

2215, 2216, 2218,
2220, 2225,
2226−2240, 2247−
2251, 2266, 2267,
a 2653 hrsz.-ból az
Y910606,X315376;
Y910603,X315372
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól ÉÉNy-ra eső 0,01877 ha
kiterjedésű rész,
2844/1, 2845/1,
2846/1, 2847/1,
2850/1, 2851/1,
2852/1, 2853/1,
2854/1, 2855/1,
2856/1,
a 2859 hrsz.-ból az
Y910659,X315532;
Y910657,X315526
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól Ny-ra
eső
0,00495
ha
kiterjedésű rész,
a 2860 hrsz.-ból az
Y910662,X315547;
Y910659,X315532
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól NyDNy-ra eső 0,02381 ha
kiterjedésű rész,
a 2861 hrsz.-ból az
Y910664,X315556;
Y910662,X315547
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól NyDNy-ra eső 0,01634 ha
kiterjedésű rész,
a 2862 hrsz.-ból az
Y910658,X315563;
Y910664,X315556
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól NyDNy-ra eső 0,01424 ha
kiterjedésű rész,
a 2863 hrsz.-ból az
Y910653,X315568;
Y910658,X315563
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól NyDNy-ra eső 0,00584 ha
kiterjedésű rész,
a 2864 hrsz.-ból az
Y910643,X315579;
Y910653,X315568
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DNyra eső 0,00561 ha
kiterjedésű rész,
a 2870 hrsz.-ból az
Y910639,X315574;
Y910643,X315579
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-re
eső
0,02134
ha
kiterjedésű rész,
2871,

4,3331

SzatmárBeregi
Tájvédelmi
Körzet

Hortobágyi
Nemzeti Park
Igazgatóság
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a 2890 hrsz.-ból az
Y910492,X315508;
Y910494,X315514
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól K-DKre eső 0,00825 ha
kiterjedésű rész,
a 2893 hrsz.-ból az
Y910494,X315514;
Y910494,X315517
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól K-DKre eső 0,00376 ha
kiterjedésű rész,
a 2894 hrsz.-ból az
Y910494,X315517;
Y910495,X315519
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól K-DKre eső 0,00321 ha
kiterjedésű rész,
a 2897 hrsz.-ból az
Y910495,X315519;
Y910496,X315520
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DK-re
eső
0,00229
ha
kiterjedésű rész,
a 2898 hrsz.-ból az
Y910496,X315520;
Y910496,X315522
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DK-re
eső
0,00204
ha
kiterjedésű rész,
a 2901 hrsz.-ból az
Y910496,X315522;
Y910500,X315534
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DK-re
eső
0,01895
ha
kiterjedésű rész,
a 2902 hrsz.-ból az
Y910500,X315534;
Y910508,X315538
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DK-re
eső
0,01349
ha
kiterjedésű rész,
a 2905 hrsz.-ból az
Y910508,X315538;
Y910511,X315540
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DK-re
0,00403
ha
eső
kiterjedésű rész,
a 2906 hrsz.-ból az
Y910511,X315540;
Y910516,X315542
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DK-re
0,00745
ha
eső
kiterjedésű rész,
a 2909 hrsz.-ból az
Y910516,X315542;
Y910526,X315547
EOV koordináták által
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kijelölt vonaltól D-DKre eső 0,01577 ha
kiterjedésű rész,
a 2910 hrsz.-ból az
Y910526,X315547;
Y910530,X315549
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DK-re
eső
0,00645
ha
kiterjedésű rész,
a 2913 hrsz.-ból az
Y910530,X315549;
Y910533,X315551
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DK-re
eső
0,00565
ha
kiterjedésű rész,
a 2914 hrsz.-ból az
Y910533,X315551;
Y910535,X315552
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DK-re
eső
0,00217
ha
kiterjedésű rész,
a 2917 hrsz.-ból az
Y910535,X315552;
Y910538,X315553
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-DKre eső 0,00605 ha
kiterjedésű rész,
a 2918 hrsz.-ból az
Y910538,X315553;
Y910540,X315554
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-DKre eső 0,00331 ha
kiterjedésű rész,
a 2921 hrsz.-ból az
Y910540,X315554;
Y910542,X315555
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-DKre eső 0,00295 ha
kiterjedésű rész,
a 2922 hrsz.-ból az
Y910542,X315555;
Y910544,X315556
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-DKre eső 0,00305 ha
kiterjedésű rész,
a 2925 hrsz.-ból az
Y910544,X315556;
Y910546,X315557
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-DKre eső 0,00371 ha
kiterjedésű rész,
a 2926 hrsz.-ból az
Y910546,X315557;
Y910571,X315569
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-DKre eső 0,05084 ha
kiterjedésű rész,
a 2929 hrsz.-ból az
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18

Tó-bérc-bánya
földtani
alapszelvény
Vöröshídi
kőfejtő földtani
alapszelvény

J-76

Szarvaskő

Pz-23

Ágfalva

Y910571,X315569;
Y910579,X315573
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-DKre eső 0,02243 ha
kiterjedésű rész,
a 2930 hrsz.-ból az
Y910579,X315573;
Y910584,X315576
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-DKre eső 0,01546 ha
kiterjedésű rész,
a 2931 hrsz.-ból az
Y910584,X315576;
Y910592,X315576
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-DKre eső 0,01737 ha
kiterjedésű rész,
a 2932 hrsz.-ból az
Y910592,X315576;
Y910604,X315575
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-DKre eső 0,03638 ha
kiterjedésű rész,
a 2933 hrsz.-ból az
Y910604,X315575;
Y910616,X315575
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól DDNy-ra eső 0,03570 ha
kiterjedésű rész,
a 2934 hrsz.-ból az
Y910616,X315575;
Y910639,X315574
EOV koordináták által
kijelölt vonaltól D-re
eső
0,01447
ha
kiterjedésű rész
070/6b

0220/1 hrsz.-ból az
Y459113,X261660;
Y459130,X261730;
Y459170,X261730;
Y459180,X261672;
a földrészlet határa;
Y459113,X261660
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,3467 ha
kiterjedésű rész

1,66

Bükki Nemzeti
Park

0,3467

Soproni
Tájvédelmi
Körzet

Bükki Nemzeti
Park
Igazgatóság
Fertő-Hanság
Nemzeti Park
Igazgatóság

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területek.
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3. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez

3. melléklet a .../2015 (.... ....) FM rendelethez

Földtani alapszelvények vagy földtani képződmények megóvását szolgáló védett természeti területek és
országos jelentőségű védett természeti területek földtani alapszelvényt vagy földtani képződményt
magában foglaló részterületeinek természetvédelmi kezelési terve
A) Általános rész
1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A földtani alapszelvények (a továbbiakban: alapszelvény) és a földtani képződmények megóvása, valamint környezetük
természeti állapotának fenntartása, javítása.
1.2. Az alapszelvények, földtani képződmények és környezetük helyszíni tudományos kutatási lehetőségének biztosítása.
1.3. Az alapszelvények, földtani képződmények és környezetük természetvédelmi célú bemutatási lehetőségének biztosítása.
2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. Az alapszelvények és földtani képződmények fennmaradását, környezetük megóvását és az egyéb természetvédelmi
célkitűzések elérését elősegítő tevékenységek támogatása.
2.2. Az alapszelvények, földtani képződmények és környezetük károsítását, megsemmisítését eredményező tevékenységek tiltása.
2.3. A területhasználat szabályozása az alapszelvények és földtani képződmények károsodásának megakadályozása érdekében.
2.4. A területen folytatott gazdálkodási és egyéb emberi tevékenységek összhangjának biztosítása a természetvédelmi
célkitűzésekkel, a terület rendeltetésével.
2.5. Az alapszelvények és földtani képződmények kutatásának, látogatásának, bemutatásának szabályozása, valamint az ezek
területén végezhető tevékenységek összhangjának biztosítása a természetvédelmi célkitűzésekkel.
3. Részletes természetvédelmi kezelési előírások
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek védelme
3.1.1.1. A területen a felszín átalakítása, vagy az azzal járó bármilyen tevékenység kizárólag az 1. pontban meghatározott
természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében, a természetvédelmi kezelésért felelős, a működési területével érintett nemzeti
park igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) felügyelete mellett végezhető.
3.1.1.2. Az alapszelvények, földtani képződmények méretét, formáját megváltoztatni kizárólag az 1. pontban meghatározott
természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében lehetséges.
3.1.1.3. Az alapszelvényeken, földtani képződményeken jelöléseket, tárgyakat, eszközöket, műszereket ideiglenesen vagy
véglegesen elhelyezni csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban, az igazgatósággal
történt egyeztetést követően lehet. Az igazgatóság az egyeztetés nélkül vagy nem az egyeztetés eredményének megfelelően
elhelyezett jelöléseket, tárgyakat, eszközöket, műszereket eltávolíttathatja, ennek költségeit a kihelyezővel, mint kárelhárítás
költségét megtéríttetheti.
3.1.1.4. A védett alapszelvényekre, földtani képződményekre ható káros folyamatokat az igazgatóságnak figyelemmel kell
kísérnie. Amennyiben e folyamatok az 1.1. és az 1.3. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósulását
veszélyeztetik, gondoskodni kell elhárításukról. Egyéb esetben a területen érvényesülő természetes folyamatokat csak életveszély
megszüntetése érdekében szükséges befolyásolni.
3.1.1.5. Az alapszelvényeken, földtani képződményeken, és a közvetlen környezetükben megtelepülő, azok megközelíthetőségét,
tanulmányozhatóságát, állapotát veszélyeztető növényzetet az igazgatóság szükség szerint, az 1.1. és az 1.3. pontban
meghatározott természetvédelmi célkitűzések érdekében az arra legmegfelelőbb vegetációs, vagy azon kívüli időszakban
eltávolítja. Az állagmegóvás érdekében sürgősen elvégzendő munkálatok esetében a növényzet eltávolítása bármely időszakban
elvégezhető.
3.1.1.6. A földtani képződményeken, alapszelvényeken felhalmozódó talajt és növényi maradványokat a láthatóság,
bemutathatóság és az állagmegóvás érdekében szükség szerint el kell távolítani.
3.1.2. Látogatás, oktatás és bemutatás
A terület szabadidős és oktatási, bemutatási célú hasznosítása, megismerése, megfigyelése, ennek dokumentálása és publikálása
a természetvédelmi jogszabályok előírásainak és a megközelítés lehetőségeinek figyelembe vétele mellett lehetséges.
3.1.3. Kutatás, vizsgálatok
3.1.3.1. A területen folytatható kutatás célja a földtani információk feltárása, a feltárt kőzetek által hordozott földtani információk
megszerzése, az alapszelvényeket és földtani képződményeket magukba foglaló felszínformák megismerése, valamint a
természetvédelmi kezelést elősegítő ismeretek bővítése lehet.
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3.1.3.2. A kutatás során kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem ellentétes az 1.1. és az 1.3. pontban meghatározott
természetvédelmi célokkal és a terület rendeltetésével; a kutatás és annak módszere nem veszélyezteti, nem károsítja
helyrehozhatatlanul a táji és természeti értékeket.
3.1.3.3. A területen lévő földtani képződményeken és alapszelvényekben történő mindennemű, a 3.1.3.1. és 3.1.3.2. pontnak
megfelelő kutatást csak szakmai közintézmények végezhetnek. Földtani alapszelvények esetében a kutatási tevékenységről a
földtani alapszelvények kijelölését végző szakmai testületet is tájékoztatni kell.
3.1.3.4. A kutatáshoz a tulajdonos, vagyonkezelő, jogszerű használó hozzájárulását is meg kell szerezni, kivéve, ha arra a Tvt. 41. §
(2) bekezdése szerint kerül sor.
3.1.3.5. Nem szükséges a természetvédelmi hatóság kutatásra vonatkozó engedélyének beszerzése, amennyiben a területen az
1. § 9. pontjában meghatározott szakmai közintézmény a környezetre is ható geofizikai eszközök használatát a 3.1.3.8. pontban
foglaltak betartásával végzi.
3.1.3.6. Nem szükséges a természetvédelmi hatóság gyűjtésre vonatkozó engedélyének beszerzése, amennyiben az 1. § 9.
pontjában meghatározott szakmai közintézmény a felszínt csekély mértékben, egyszerű kézi eszközzel megbontó módon,
oktatási demonstráció, az 1. § 8. pontjában meghatározott próbagyűjtés céljából vagy annak részeként, a 3.1.3.8. pontban
foglaltak betartásával végez tevékenységet.
3.1.3.7. Nem szükséges a természetvédelmi hatóság gyűjtésre vonatkozó engedélyének beszerzése, amennyiben az 1. § 9.
pontjában meghatározott szakmai közintézmény vagy magánszemély a felszín megbontása nélkül történő, az 1. § 5. pontja
szerinti gyűjtést, továbbá kipergett, törmelékbe került kőzetdarabok 1. § 7. pontja szerinti összeszedését a 3.1.3.8. pontban
foglaltak betartásával végzi.
3.1.3.8. A 3.1.3.5., 3.1.3.6. és 3.1.3.7. pont szerinti tevékenység megkezdése előtt egyeztetni kell az igazgatósággal. Az egyeztetés
során az igazgatóság tájékoztatást ad az adott területekre vonatkozó aktuális természetvédelmi célú korlátozásokról.
3.1.3.9. A kutatás, próbagyűjtés publikált vagy adattárban elhelyezett eredményeit az azt végzőnek az igazgatóság és az e
rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott területek nyilvántartását végző állami szerv számára hozzáférhetővé kell tennie,
annak elérhetőségéről tájékoztatást kell adnia.
3.1.4. Terület- és földhasználat
3.1.4.1. A területen kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem ellentétes az 1. pontban meghatározott természetvédelmi
célokkal, a feltárás állapotában és a természeti környezetben a lehető legkisebb változás előidézésével jár, a természeti
értékekben, beleértve a növényzetet és az állatvilágot is, jelentős visszafordíthatatlan károsodást nem okozhat.
3.1.4.2. A tevékenység végeztével az azt folytatónak az eredeti, vagy ahhoz hasonló állapotot úgy kell helyreállítania, hogy ne
akadályozza az 1. pontban meghatározott célok későbbi megvalósulását.
3.1.4.3. A területen építmény elhelyezése kizárólag a kutatás, megőrzés, a természetvédelmi célú bemutatás és állagmegóvás
érdekében engedélyezhető abban az esetben, ha az építmény a földtani képződmény, alapszelvény és környezete tájképi
egységét károsan nem befolyásolja, állapotát nem veszélyezteti.
3.1.4.4. A területen külszíni bányaművelés, anyagnyerés nem folytatható.
3.1.4.5. A területen vadgazdálkodási létesítmény – csapdának, befogónak vagy hordozható lesállványnak a védett természeti
értéket érő vadkár elhárítása céljából történő ideiglenes kihelyezése kivételével – nem helyezhető el és nem üzemeltethető.
3.1.5. Természetvédelmi infrastruktúra
3.1.5.1. A terület határán, a fő megközelítési útvonalak mentén hatósági tájékoztató táblát kell kihelyezni, szükség szerinti
mennyiségben. A táblák fenntartásáról gondoskodni kell.
3.1.5.2. Az igazgatóság rendszeresen ellenőrzi a terület és a kiépített műtárgyak, tájékoztató táblák állapotát.
3.15.3. Amennyiben a területen a természetvédelmi célú bemutatást szolgáló infrastruktúra kiépítését nem az igazgatóság végzi,
a bemutató útvonal nyomvonalát, a természetvédelmi infrastruktúra elemeit és azok elhelyezését, arculatát, valamint a
tájékoztató táblák tartalmát (különös tekintettel a helyszínen betartandó látogatási szabályokra) előzetesen egyeztetni kell az
igazgatósággal.
3.2. Művelési ághoz, vagy földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.2.1. Erdők kezelése
Közelítés, fadöntés, készletezés csak olyan módon végezhető, hogy az az 1. pontban meghatározott természetvédelmi
célkitűzések megvalósulását ne befolyásolja károsan.
B) Egyes, az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott területekre vonatkozó speciális rész
1. A Mórágyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék esetében:
A területhasználat jelenlegi módja (szabadtéri színpad) vagy annak esetleges megváltoztatása az Általános rész 1. pontjában
meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban történhet, utóbbi esetben az igazgatósággal előzetesen
egyeztetett módon.
2. A Nándor-magaslat nyugati földtani alapszelvény természeti emlék és a Soproni Tájvédelmi Körzet Nándor-magaslat nyugati
földtani alapszelvény természeti emlék környezete néven meghatározott részterülete esetében:
Az Általános rész előírásainak érvényesítése során biztosítani kell a Geodinamikai Obszervatórium alapfunkcióinak ellátásához
szükséges rendszeres tevékenységek zavartalan ellátását.
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3. A Paksi löszfal földtani alapszelvény természeti emlék esetében:
3.1. A fokozottan védett haragos sikló (Coluber caspius) élőhelyéül szolgáló pusztafüves lejtősztyepp és erdőssztyepprét foltok
fenntartását a cserjék részleges, továbbá az akác teljes eltávolításával biztosítja a természetvédelmi kezelésért felelős Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DDNPI).
3.2. A rekultiváció keretében kialakított rézsűk és teraszok nyílt jellegét a természetes visszagyepesedés feltételeinek biztosítása
érdekében a 3.1. pontban említett beavatkozásokkal tartja fenn a DDNPI.
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4. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez

4. melléklet a .../2015 (.... ....) FM rendelethez
1. melléklet a 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelethez

„Melléklet a 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelethez

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén elhelyezkedő,
földtani alapszelvények és földtani képződmények megóvását szolgáló
természeti emlékek területi lehatárolása és elhelyezkedése
B)
Földtani
alapszelvény
esetében
annak
kódszáma
-

Szőlősardó

Bedela-kúti kőfejtő
földtani
alapszelvény
természeti emlék

T-057

Szőlősardó

Borda-völgyi 1.
földtani
alapszelvény
természeti emlék

Pz-33-4

Szendrőlád

Borda-völgyi 2.
földtani
alapszelvény
természeti emlék

Pz-33-2

Szendrőlád

Borda-völgyi 3.
földtani
alapszelvény
természeti emlék

Pz-33-3

Szendrőlád

Bódvalenkei
műútkanyar alatti
földtani
alapszelvény
természeti emlék

T-054

Bódvalenke

A)
Védett természeti
terület
megnevezése

1

Bedela-kút feletti
földtani
képződmény
természeti emlék

C)
Település

2

3

4

5

6

D)
Területi lehatárolás
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számok /
Egységes Országos
Vetületi Rendszer (EOV)
koordináták alapján
094a hrsz.-ból az
Y767527,X345240;
Y767517,X345167;
Y767603,X345154 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól K-re eső 0,4124 ha
kiterjedésű rész
094a hrsz.-ból az
Y767760,X344883;
Y767747,X344879;
Y767728,X344839;
Y767813,X344873 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól ÉK-re eső 0,0906 ha
kiterjedésű rész,
094b hrsz.-ból az
Y767760,X344883;
Y767800,X344895;
Y767813,X344873 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól DNy-ra eső 0,1171
ha kiterjedésű rész
0118 hrsz.-ból az
Y774721,X334215;
Y774745,X334265; Y774904334218 EOV koordináták
által kijelölt vonaltól D-re
eső 1,0577 ha kiterjedésű
rész
0118 hrsz.-ból az
Y774384,X334721;
Y774412,X334700;
Y774393,X334681;
Y774382,X334691;
Y774369,X334698 EOV
koordinátákkal lehatárolt
0,0837 ha kiterjedésű rész
0118 hrsz.-ból az
Y773989,X334816;
Y774040,X334915;
Y774186,X334792 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 1,7084 ha
kiterjedésű rész
66/1 hrsz.-ból az
Y779587,X357315;
Y779596,X357309 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól K-re eső 0,0276 ha
kiterjedésű rész,
68 hrsz.-ból az
Y779596,X357309;

E)
Összkiterjedés
(hektár)
0,4124

0,2077

1,0577

0,0837

1,7084

0,1659

19699
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7

8

9

Edelényi Templomdomb földtani
alapszelvény
természeti emlék
Felső-templom
melletti földtani
alapszelvény
természeti emlék

Pz-34

Edelény

T-052

Perkupa

Hidvégardói
temető melletti
földtani
képződmény
természeti emlék

-

Hídvégardó

Lepinke-kőfejtő
földtani
alapszelvény
természeti emlék

T-056

Szőlősardó

Lyuka-völgyi
földtani
képződmény
természeti emlék

-

Szőlősardó

Meszesi
Templomdomb
földtani
alapszelvény
természeti emlék
Rakacai TSz-kőfejtő
- Nyugat földtani
alapszelvény
természeti emlék

Pz-38

12

Pz-35

13

0,0907

0,0761

Meszes

201 hrsz.-ból az
Y770951,X349164;
Y770945,X349088 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól Ny-ra eső 0,0761 ha
kiterjedésű rész
035/6 hrsz.-ból az
Y781927,X358332;
Y781958,X358351;
Y781963,X358331;
Y781950,X358312;
Y781935,X358305 EOV
koordinátákkal lehatárolt
0,0922 ha kiterjedésű rész
094b hrsz.-ból az
Y767402,X345494;
Y767422,X345473;
Y767430,X345455;
Y767437,X345439;
Y767417,X345407;
Y767407,X345420;
Y767400,X345427;
Y767382,X345430 EOV
koordinátákkal lehatárolt
0,2484 ha kiterjedésű rész
099/2 hrsz.-ból az
Y766415,X344744;
Y766510,X344715;
Y766460,X344660;
Y766431,X344671 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól Ny-ra eső 0,4503 ha
kiterjedésű rész
2

Rakaca

03

1,7431

10

11

Y779612,X357314;
Y779624,X357315;
Y779629,X357309;
Y779628,X357304;
Y779636,X357299;
Y779636,X357295;
Y779605,X357278;
Y779615,X357305 EOV
koordinátákkal lehatárolt
0,0621 ha kiterjedésű rész,
70 hrsz.-ból az
Y779636,X357295;
Y779653,X357282 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól Ny-ra eső 0,0762 ha
kiterjedésű rész
1566

0,0922

0,2484

0,4503

0,2083

19700
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14

15

16

17

18

Rakacai út menti
földtani
alapszelvények
természeti emlék

Pz-30-1 és
Pz-30-3

Rakacaszend

Rakacaszend
délnyugati
útbevágás 1.
földtani
alapszelvény
természeti emlék
Rakacaszend
délnyugati
útbevágás 2.
földtani
alapszelvény
természeti emlék
Rézing-dűlői
földtani
alapszelvény
természeti emlék

Pz-37-1

Rakacaszend

Pz-37-2

Rakacaszend

M-42

Rudabánya

Szendrői palabánya
földtani
képződmény
természeti emlék

-

Szendrő

Szendrői Várhegy
földtani
alapszelvény
természeti emlék

Pz-31

Szendrő

Szuhogyi
Nagyhegy
földtani
képződmény
természeti emlék

-

Rudabánya

Tornaszentandrási
Templomdomb
földtani
képződmény
természeti emlék
Varbóci út melletti
földtani
alapszelvény
természeti emlék

-

Tornaszentandrás

T-053

Perkupa

19

20

21

22

052/1a hrsz.-ból az
Y783620,X347363;
Y783579,X347272 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól K-re eső 1,3065 ha
kiterjedésű rész
02/2a hrsz.-ból az
Y782292,X346755;
Y782374,X346780 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 0,1272 ha
kiterjedésű rész
02/2b

1,3065

069 hrsz.-ból az
Y768249,X338446;
Y768315,X338415;
Y768336,X338383 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 0,2509 ha
kiterjedésű rész
0431/2a hrsz.-ból az
Y775511,X340313;
Y775551,X340313;
Y775551,X340253;
Y775525,X340253;
Y775526,X340277 EOV
koordinátákkal lehatárolt
0,1788 ha kiterjedésű rész
1/2 hrsz.-ból az
Y775022,X341761;
Y775114,X341796;
Y775130,X341732;
Y775123,X341711;
Y775029,X341683;
Y775028,X341699;
Y775027,X341702
EOV koordinátákkal
lehatárolt 0,8252 ha
kiterjedésű rész
2306 hrsz.-ból az
Y768222,X338896;
Y768265,X338895;
Y768290,X338873 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 0,2911 ha
kiterjedésű rész
20/2

0,2509

092/2 hrsz.-ból az
Y770391,X349175;
Y770555,X3491175;
Y770572,X349141 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 0,7358 ha
kiterjedésű rész

0,7358

0,1272

0,3020

0,1788

0,8252

0,2911

0,0856

19701
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23

Vermek-dombja
földtani
alapszelvény
természeti emlék

Pz-36

Rakacaszend

046/1a hrsz.-ból az
Y782999,X346626;
Y783020,X346670;
Y783050,X346561 EOV
koordináták által kijelölt
vonaltól D-re eső 0,2790 ha
kiterjedésű rész

0,2790

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területek.

”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 51/2015. (IX. 18.) NFM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet és
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló
13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a 4. § tekintetében a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet
módosítása
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban:
NFM rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Az NFM rendelet
1. 3. § m) pontjában a „72–74.” szövegrész helyébe a „72–74a.” szöveg,
2. 1. mellékletében foglalt táblázat M:4 mezőjében az „a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
(a továbbiakban: KKK)” szövegrész helyébe az „a győri útfejlesztés kivételével a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ (a továbbiakban: KKK)” szöveg,
3. 1. mellékletében foglalt táblázat A:18. mezőjében a „30164” szövegrész helyébe a „030164” szöveg,
4. 1. mellékletében foglalt táblázat L:19. mezőjében a „kezességi díjtámogatás” szövegrész helyébe a „támogatás”
szöveg,
5. 1. mellékletében foglalt táblázat G:64 mezőjében a „Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata” szövegrész
helyébe a „Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg
lép.

2. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosítása
3. §		
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010.
(X. 5.) NFM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az általa a tárgynegyedévben beszedett, a fentiek szerint szétosztásra nem került
túlsúlydíjból származó tényleges bevételeket negyedévente a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó
napjáig a „Közúthálózat fenntartás és működtetés” fejezeti kezelésű előirányzat javára köteles átutalni.”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

1. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

(Áht
Címazonosító név

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo
-lító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)
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1. melléklet az 51/2015. (IX. 18.) NFM rendelethez
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Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.
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„5a

NIF Zrt.,
Egyedi döntéssel
Kisalföldi
és a kijelölt
Erdőgazdaság
kedvezményezett előleg
Zrt.,
részére
folyósítható
Budapesti
támogatási
Erdőgazdaság
szerződés útján
Zrt.

egyösszegű vagy
részletekben
történő
kifizetéssel időarányosan
vagy
teljesítésarányosa
n

beszedési
megbízás

a h) pont
szerinti
jogcím
kivételével
a KKK

-

-”
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Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemeltnek
nyilvánított, középtávon megvalósítani tervezett
országos közúti beruházások megvalósítására,
illetve azoknak az európai uniós támogatási
szerződésben
meghatározott
elszámolható
költség összegét meghaladóan felmerülő
költségei, valamint az európai uniós forrásból el
nem számolható költségei finanszírozására.
Az előirányzat finanszírozza különösen
a) az M85 autóút Csorna-Sopron országhatár
közötti szakasz fejlesztését;
b)
Szolnok
megyei
jogú
város
megközelítésének biztosítását (M4);
c) az M4 autópálya Abony-Fegyvernek közötti
szakasz újraindítását (őrzés, katasztrófa
elhárítás);
Békéscsaba
megyei
jogú
város
d)
megközelítésének biztosítását (M8);
megyei
jogú
város
e)
Békéscsaba
megközelítésének biztosítását (M44);
f) a 23. és 25. főutak Bátonyterenye-Ózd
közötti szakaszának fejlesztését;
g) a 471. sz. főút Debrecen - Mátészalka közötti
szakaszának fejlesztését;
h) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű)
megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és
Kiemelt közúti beruházások kompenzációs intézkedéseket, fakivágási és
csereerdősítési tevékenységeket;
i) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű)
megvalósítását,
j) a 102. sz. főút megépítésével Esztergom-M1
autópálya irányú kapcsolat fejlesztését;
k) Nyíregyháza, 36. számú főút és a 3317. j. út
kereszteződés
(Mező
utcai
csomópont)
átépítését;
l) Pilisvörösvár 10. számú főúti aluljáró
jégmentesítését;
m) 76. számú főút Balatonszentgyörgy–
Fenékpuszta–Keszthely
elkerülő
megvalósítását;
n) KözOP útépítési projektek támogatási
szerződés zárás után 2016. évben felmerülő
költségeit,
o) Határ menti útépítési projektek előkészítését
és előfinanszírozását;
p) IKOP/CEF útépítési projektek előkészítését;
r) miniszteri döntés alapján egyéb kiemelt
közúti
beruházások
előkészítését
és
megvalósítását.
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012.
évi CXVI. törvény alapján fizetendő pénzügyi
tranzakciós illetékre, valamint a Kincstárt
megillető jutalékra az előirányzat nyújt
fedezetet.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

(Áht
Cím- Alcím- Jogcímcsoport- Jogcímazonosító név
név
név
név

„40

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési
Az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
NFP NKft.
Programiroda Nonprofit Kft.
Társaság (a továbbiakban: NFP NKft.)
működtetése
működési költségeinek finanszírozása.

349451

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Egyedi döntés
alapján a kijelölt
kedvezményezett előleg
el kötött
folyósítható
támogatási
szerződés útján.

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

egyösszegű
kifizetéssel vagy
részletekben
történő
kifizetéssel
időarányosan vagy
teljesítésarányosan

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo
-lító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

beszedési
megbízás -

-

-

-”
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2. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő sor lép:

3. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 74a. sorral egészül ki:

(Áht
Címazonosító név

„74a

353817

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Egyes atlétikai és egyéb
sportfejlesztések

Előirányzat célja

Az előirányzat fedezetet biztosít a Kecskemét,
Kisvárda, Szolnok komplex atlétikai
pályafejlesztésre, a Tarpai sportpálya és öltöző
kialakítására, valamint a beregszászi és erdélyi
atlétikai pálya rekortán pályaburkolatának
kialakítására.
Az előirányzat biztosítja az előirányzat
kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál
felmerülő
feladatok
és
a
projekt
megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium
által szükség esetén kötendő szakértői
szerződések fedezetét, amelyeknek az összege
mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2
ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt
továbbá a felhasználással kapcsolatban az
NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre
és Kincstári díjakra.

Kifizetésben
részesülők köre

Kecskemét
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata,
Kisvárda Város
Önkormányzata,
Szolnok Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata,
Tarpa
Nagyközség
Önkormányzata,
BMSK Zrt.,
NFM Igazgatás,
Kincstár

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Egyedi döntéssel
és a kijelölt
kedvezményezett előleg
részére
folyósítható
támogatási
szerződés útján.

Rendelkezésre
bocsátás módja

egyösszegű vagy
részletekben
történő kifizetéssel

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyol
ító szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

beszedési
megbízás

-

-

-”

19705

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.
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4. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht
azonosító

„61

343839

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Nemzeti Olimpiai Központ
beruházás támogatása

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Az előirányzat finanszírozza a Nemzeti
Olimpiai Központ megteremtéséről szóló
1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozatban foglalt
sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításával
összefüggő feladatokat, beleértve a Nemzeti
Sportközpontoknak a projekt megvalósításával
kapcsolatban felmerülő költségeit. Az
előirányzat forrást biztosít az egyes kiemelt
jelentőségű budapesti beruházásokért felelős
kormánybiztos 2015. február 15-étől ellátandó
tevékenységeivel összefüggő költségekre, így
különösen a Nemzeti Sportlétesítményfejlesztési Beruházási Korlátolt Felelősségű
Társaság működési költségeinek
finanszírozására. Az előirányzat biztosítja
továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban
az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a
projekt megvalósításához kapcsolódóan a
minisztérium által szükség esetén kötendő
szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az
összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat
2 ezreléke lehet.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a
felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő
pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári
díjakra.

NFM Igazgatás,
Nemzeti
Sportközpontok,
Nemzeti
Sportlétesítmény
-fejlesztési
Beruházási
Korlátolt
Felelősségű
Társaság,
Kincstár

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Egyedi döntéssel,
a kijelölt
kedvezményezett előleg
el kötött
folyósítható
támogatási
szerződés útján.

Rendelkezésre
bocsátás módja

egyösszegű
kifizetéssel vagy
részletekben
történő kifizetéssel
- időarányosan
vagy
teljesítésarányosan

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

beszedési
megbízás

-

Lebonyol
ító szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

-”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2015. (IX. 18.) NFM rendelete
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének
belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről,
valamint belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény 5. § a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában és a kormányhivatalokat
felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel és
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:
1. §		
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi
alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) E rendelet 1. melléklete a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és
„B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény
3. §-ának megfelelően, annak 2. melléklete (a továbbiakban: ADR Szabályzat) előírásainak kiegészítését tartalmazza
a veszélyes áruk közúti járművel végzett belföldi szállítására vonatkozóan.”
2. §		
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Ez a rendelet
1. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek és
2. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról szóló 2014.
november 21-i 2014/103/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
3. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Hatályát veszti az R. 1. melléklet 20. pont c) alpontja.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
6. §		
Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról szóló 2014.
november 21-i 2014/103/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 52/2015. (IX. 18.) NFM rendelethez
1. Az R. 1. melléklete a következő 4a. ponttal egészül ki:
„4a. Az ADR Szabályzat 1.3.2 szakaszát a következő 1.3.2.5 bekezdéssel kiegészítve kell alkalmazni:
„1.3.2.5 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint „1” kategóriába tartozó, kizárólag a cseretelepen történő
helyszíni értékesítéssel foglalkozó PB-gáz cseretelepek személyzetére vonatkozó 1.3 fejezet szerinti kötelezettség
teljesítettnek tekinthető, ha az érintett rendelkezik „a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes
szabályairól” szóló rendeletben meghatározott, érvényes „Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány”-nyal.””
Az R. 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az ADR Szabályzat 1.3.3 szakasza szerinti oktatásra vonatkozó iratot az alábbi adattartalommal kell elkészíteni:
a) az oktatásban részt vevők neve és a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkaköre;
b) az oktatás témaköre a 1.3.2 szakasz szerint;
c) az oktatást végző veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítványának száma, lejárati ideje;
d) az oktatás helye, időpontja.
A munkáltató az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki. Az igazolást a jármű személyzetének a szállítás
ideje alatt magánál kell tartania és a hatóság kérésére ellenőrzéskor be kell mutatnia. Ha a munkáltató maga végzi
a veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységet, az igazolás céljára az oktatásra vonatkozó irat használható.
Több telephely esetén egy-egy telephely vonatkozásában készült oktatással kapcsolatos iratokat az adott
telephelyen is el kell helyezni eredetben vagy a munkáltató által hitelesített másolatban.
Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak öt évig, de legalább a munkakör betöltésének megszűnését
követő két évig meg kell őriznie.”
Az R. 1. melléklet a következő 7a. ponttal egészül ki:
„7a. Az ADR Szabályzat 1.10.3.3 bekezdését a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:
„A közbiztonsági intézkedések foganatosítása közé tartozik az olyan egyedi azonosítók és ellenőrző rendszerek
alkalmazása is, melyek alkalmasak a veszélyes árukhoz tartozó kísérő okmányokhoz való hozzáférési jogosultság
megállapítására, illetve a bizonylatok eredetiségének ellenőrzésére és azonosítására, beleértve az illetékes
hatóságokat is.””
Az R. 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Az ADR Szabályzat 2.2.62.1.5.1 pontját a következő mondattal kiegészítve kell alkalmazni:
„E kivételek közé tartoznak azok az állati eredetű melléktermékek is, beleértve az állati tetemeket is, amelyeket
állatorvos nem minősített bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző anyagnak, valamint az állati eredetű
melléktermékek jogszabályi előírások alapján végzett ártalmatlanításából származó feldolgozott termékek.””
Az R. 1. melléklete a következő 10a. ponttal egészül ki:
„10a. Az ADR Szabályzat 5.2.2.2.1.2 pont első bekezdését a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:
„Az előző mondatban említett szabvány szerinti csökkentett méretű bárcák, illetve jelölés az UN 1011, az UN 1965
és az UN 1978 tétel alá tartozó gázokat, illetve gázkeverékeket tartalmazó palackok hengeres részének felső
harmadában is elhelyezhetők.””
Az R. 1. melléklet 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Az ADR Szabályzat 8.1.5 szakasza alkalmazásában:
a) az EN 14387:2004 + A1:2008 szabvány az „MSZ EN 14387:2004 + A1:2008 „Légzésvédők. Gázszűrő(k) és kombinált
szűrő(k). Követelmények, vizsgálat, megjelölés” című szabványt jelenti,
b) az EN 471: 2003 + A1:2007 szabvány mellett az „MSZ EN ISO 20471:2013, Jó láthatóságot biztosító ruházat.
Vizsgálati módszerek és követelmények” című szabvány is alkalmazható.”
Az R. 1. melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. Az ADR Szabályzat 7.3.3 szakasz VC3 különleges előírását az UN 3291 tétel alá tartozó hulladékok ömlesztett
szállítására a következők szerint kell alkalmazni:
a) a „különlegesen felszerelt jármű, illetve konténer” az ADR értelmében vett fedett járművet vagy zárt konténert
jelent, melynek kialakítása, valamint állapota olyan, hogy normális szállítási körülmények között megakadályozza
mind a szilárd, mind a folyékony rakomány szabadba jutását; a berakáshoz használt csomagoló¬eszközök
biztonságosabb és könnyebb kezelhetősége érdekében a járművön, illetve konténeren belül műanyag tartóeszköz
(„hulladéktároló”) is elhelyezhető;
b) a hulladékot műanyag zsákokba vagy merevfalú csomagolóeszközökbe helyezve kell a járműbe, illetve
a konténerbe rakni. A csomagolóeszköz kialakításának, a hulladék csomagolóeszközbe helyezésének és
lezárásának meg kell felelnie az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló jogszabály*
rendelkezéseinek;
c) a csomagolóeszközöket megfelelően rögzíteni kell, hogy normál szállítási körülmények között ne
rongálódhassanak meg;
d) a műanyag zsákokat sem a járműben, illetve konténerben, sem a műanyag tartóeszközben („hulladéktárolóban”)
nem szabad annyira összenyomni, hogy elveszítsék szivárgásmentességüket;
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e) ha egyazon járműben, illetve konténerben merev falú csomagolóeszközben és műanyag zsákban is
szállítanak hulladékot, azokat megfelelően el kell választani egymástól, például merev válaszfallal, osztófallal,
hálóval vagy műanyag tartóeszközzel („hulladéktárolóval”) úgy, hogy normális szállítási körülmények között ne
rongálódhassanak meg,
f ) a műanyag tartóeszközök („hulladéktárolók”) fedelét a szállítás során csukott állapotban kell tartani,
g) a műanyag tartóeszközöket („hulladéktárolókat”) a járműben, illetve a konténerben úgy kell rögzíteni, hogy
normális szállítási körülmények között ne következhessen be olyan elmozdulás, amely a rakomány sérülését okozná.”
8. Az R. 1. melléklet 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. Az ADR Szabályzat 8.2 fejezete alkalmazásában az „oktató” alatt a „foglalkozásvezető” értendő.
A foglalkozásvezetőt a közlekedési hatóságnak el kell ismernie.”
9. Az R. 1. melléklet 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. Az ADR Szabályzat 8.2.2.2 bekezdését a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni.
„17.1. A foglalkozásvezetőt a közlekedési hatóság elismeri, ha:
a) a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, az oktatni kívánt áruosztályokra érvényes veszélyes áru szállítási
biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkezik, és
b) a közlekedési hatóság által meghirdetett továbbképzésen igazoltan részt vett és
ba) az új foglalkozásvezető a továbbképzést követő 17.2.1 pont szerinti vizsgán,
bb) a már elismert foglalkozásvezető a továbbképzést követő 17.2.2 pont szerinti vizsgán
megfelelt.
17.2. Az ADR foglalkozásvezetői vizsga:
17.2.1 Alap vizsga
a) A vizsga teljesítéséhez az oktatni kívánt szállítási módra és áruosztályokra vonatkozó, 20–20 kérdésből álló
feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama tesztlaponként 20 perc. Az elérhető maximális
pontszám tesztlaponként 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 17 pontot kell elérni.
b) Az oktatni kívánt szállítási módra és áruosztályokra vonatkozó gyakorlati feladatok oktatását megfelelő szakmai
magyarázatokkal be kell mutatni.
c) A vizsga ismeretanyaga megegyezik „A veszélyes áru szállítását végző járművezetők részére előírt vizsga”
ismeretanyagával.
d) A vizsgára bocsátás feltétele:
da) járművezető-képző szakoktatói képesítés igazolása vagy legalább öt éves, a veszélyes áruk szállítása terén
szerzett szakmai gyakorlat igazolása, és
db) legalább 20 óra időtartamú – a közlekedési hatóság részére előzetesen írásban bejelentett – hospitálás egy
legalább három éve működő, ADR oktatási engedéllyel rendelkező képzőszervnél.
17.2.2 Ismeretfelújító vizsga
A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama
20 perc. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 17 pontot kell elérni.
17.2.3 A foglalkozásvezetők vizsgáját az ADR foglalkozásvezetők továbbképzésének keretében kell megtartani.
A sikertelenül vizsgázók részére a közlekedési hatóság a vizsgát követő hat hónapig pótvizsga lehetőséget biztosít.
Aki ez idő alatt nem teljesíti vizsgakötelezettségét, csak a következő továbbképzés keretében tehet vizsgát,
amelynek során valamennyi vizsgatárgyból újra kell vizsgáznia.
17.3. Ha a 17.1 pont a) pontjában, b) pont nyitó mondatában és bb) alpontjában foglaltak valamelyike nem teljesül,
vagy ha a szakfelügyeleti ellenőrzés megállapítása szerint a foglalkozásvezető szakmai tevékenységének színvonala
nem kielégítő, akkor a közlekedési hatóság a foglalkozás-vezető elismerését a hiányosság megszüntetéséig
felfüggeszti.””
10. Az R. 1. melléklet 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. Az ADR Szabályzat 8.5 fejezetében lévő S12 utasítás a következő kiegészítéssel alkalmazható:
„A járművezetők ezt a képzést az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerinti, legalább alapfokozatú sugárvédelmi képzettség
megszerzése után az ADR Szabályzat 8.2.3 szakasza szerinti oktatás során is megkaphatják, ha az oktatást az ADR
Szabályzat 7 osztályára érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező személy
tartja.””

*Lásd az 1/2002. (I. 11.) EüM rendeletet
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A nemzeti fejlesztési miniszter 53/2015. (IX. 18.) NFM rendelete
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló
62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény
(COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és
kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5. § c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában és a kormányhivatalokat
felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel és
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:
1. §		
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013.
(X. 17.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet 1. melléklete a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának
egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIII. törvény 3. §-ának megfelelően, annak 2. melléklete (a továbbiakban:
RID Szabályzat) előírásainak kiegészítését tartalmazza a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására vonatkozóan.”
2. §		
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Ez a rendelet
1. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek és
2. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról szóló
2014. november 21-i 2014/103/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
3. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról szóló
2014. november 21-i 2014/103/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 53/2015. (IX. 18.) NFM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A RID Szabályzat 1.3.3 szakasza szerinti oktatásra vonatkozó iratot az alábbi adattartalommal kell elkészíteni:
a) az oktatásban részt vevők neve és a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkaköre;
b) az oktatás témaköre az 1.3.2 szakasz szerint;
c) az oktatást végző veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítványának száma, lejárati ideje;
d) az oktatás időpontja.
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A munkáltató az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki. Az igazolást a jármű személyzetének a szállítás
ideje alatt magánál kell tartania és a hatóság részére ellenőrzéskor bemutatnia. Az oktatásra vonatkozó iratokat
a munkáltatónak legalább öt évig, de legalább a munkakör betöltésének megszűnését követő két évig meg kell
őriznie.”
2. Az R. 1. melléklete a következő 5a. ponttal egészül ki:
„5a. A közbiztonsági intézkedések foganatosítása közé tartozik az olyan egyedi azonosítók és ellenőrző rendszerek
alkalmazása is, melyek alkalmasak a veszélyes árukhoz tartozó kísérő okmányokhoz való hozzáférési jogosultság
megállapítására, illetve a bizonylatok eredetiségének ellenőrzésére és azonosítására, beleértve az illetékes
hatóságokat is.”
3. Az R. 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A RID Szabályzat 2.2.62.1.5.1 pontját a következő mondattal kiegészítve kell alkalmazni:
„E kivételek közé tartoznak azok az állati eredetű melléktermékek is, beleértve az állati tetemeket is, amelyeket
állatorvos nem minősített bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző anyagnak, valamint az állati eredetű
melléktermékek jogszabályi előírások alapján végzett ártalmatlanításából származó feldolgozott termékek.””
4. Az R. 1. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A RID Szabályzat 5.2.2.2.1.2 pont első bekezdését a következő mondattal kiegészítve kell alkalmazni:
„Az előző mondatban említett szabvány szerinti csökkentett méretű bárcák, illetve jelölés az UN 1011, az UN 1965
és az UN 1978 tétel alá tartozó gázokat, illetve gázkeverékeket tartalmazó palackok hengeres részének felső
harmadában is elhelyezhető.””
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