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Kormányrendeletek

A Kormány 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolása körében felel – a kormányszóvivői teendők ellátásának
feladatát, valamint a 10. § n) és o) pontjában foglaltakat ide nem értve – az egységes kormányzati kommunikációért,
melynek körében]
„a) kialakítja az országkép-stratégiát, valamint ezzel összefüggésben koordinálja az ország márka képet alakító
intézmények tevékenységét, ösztönzi és elősegíti az országmárka kreatív alkotóelemei kialakítását, alkalmazását és
fejlesztését;”
2. §		
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A Miniszterelnökséget vezető államtitkár az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó
fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében:)
„h) előkészíti az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összefüggő
interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre adandó válaszokat,
i) a miniszterelnök felkérése alapján megválaszolja az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó
fejlesztéspolitikával összefüggő interpellációkat, kérdéseket, azonnali kérdéseket.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelete
a vasúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 2. és az 5. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. és a 4. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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1. A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló
8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2006. (I. 13.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet alkalmazásában árbevétel alatt a jogsértő szervezetnek a vasúti közlekedési tevékenységből
származó előző üzleti évi nettó árbevételét kell érteni.”
2. §		
Az R1. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott bírságok együttes összege nem haladhatja meg a jogsértő
szervezet árbevételének 7%-át, árbevételi adatok hiányában a tizenötmillió forintot, a VPSZ esetében a nyolcmillió
forintot.
(3) A piacfelügyeleti bírság a vasúti igazgatási szervnek a jogsértő cselekményről való tudomásszerzésétől számított
hat hónapon belül, de legkésőbb a cselekmény elkövetésétől számított egy éven belül szabható ki. Ha a jogsértés
jogellenes állapot előidézésével, fenntartásával vagy kötelezettség teljesítésének elmulasztásával valósul meg,
az elévülési határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez az állapot fennáll vagy amíg a kötelezettség nem teljesül.”
3. §

(1) Az R1.
a)
2. § (1) bekezdésében a „legfeljebb 2%-a” szövegrész helyébe a „legfeljebb 5%-a” szöveg,
b)
2. § (6) bekezdésében az „Amennyiben a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott jogsértést” szövegrész
helyébe az „Amennyiben a Vtv. XII. Fejezetében meghatározott, a vasúti pályahálózathoz való nyílt
hozzáférésre vonatkozó szabályok megsértését” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az R1. 2. § (2) és (3) bekezdése.

2. A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló
271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha)
„b) vállalkozó vasúti tevékenységre vonatkozó országos működési engedély esetében a vagyoni biztosíték
területi hatálya valamennyi, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban:
EGT-állam) területére, egyéb vasúti tevékenységre vonatkozó működési engedély esetében a működési
engedélyben meghatározott működési területre terjed ki,”

3. A térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes
feltételeiről szóló 270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) A térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről
szóló 270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A vasúti társaság a menetrendet a honlapján közzéteszi és annak az adott állomást és megállóhelyet érintő
adatokat tartalmazó kivonatát az állomásokon és megállóhelyeken jól látható helyen kifüggeszti, és a menetrendről
az utasokat az üzletszabályzatban meghirdetett módokon is tájékoztatja.
(3) A menetrend ideiglenes vagy végleges megváltoztatásáról az utazóközönséget a (2) bekezdésben meghatározott
módokon legalább 14 nappal a változás végrehajtását megelőzően tájékoztatni kell. A vasúti társaság a változás
közzétételét megelőző 8 nappal a menetrendváltozás tényéről a vasúti igazgatási szervet írásban tájékoztatja. Ha
a változásra előre nem látható ok miatt kerül sor vagy kizárólag új vonat forgalomba állását jelenti a többi vonat
menetrendjének, közlekedési időszakának változása nélkül, a tájékoztatási időközre vonatkozó rendelkezést nem kell
alkalmazni.”
(2) Az R2. 2. § (6) bekezdésében az „5 napon belül” szövegrész helyébe a „8 napon belül” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti az R2. 2. § (2) bekezdés h) pontja.
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4. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló
271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következő g)–i) pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„g) elektronikus jegy: az EK rendelet I. melléklet 7. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelő bármely, a vasúti
társaság által az üzletszabályzatban meghatározott elektronikus adathordozóra kiállított menetjegy, helyjegy,
pótjegy, hely- és pótjegy és a felár bizonylata;
h) otthon nyomtatott jegy: olyan elektronikus jegy, amely nem a vasúti társaság által biztosított jegypapírra kerül
kinyomtatásra;
i) utazási feltételek: az utasok számára az üzletszabályzatban meghatározott, az állomáson és megállóhelyen való
tartózkodásra, a vonaton való elhelyezkedésre és az utazás alatti magatartásra vonatkozó szabályokból készített
kivonat.”
7. §

(1) Az R3. 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban meghatározza különösen:)
„e) a felek jogait és kötelezettségeit, valamint az utasok számára az állomáson és megállóhelyen való tartózkodásra,
a vonaton való elhelyezkedésre és az utazás alatti magatartásra vonatkozó szabályokat,”
(2) Az R3. 5. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő k) ponttal
egészül ki:
(A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban meghatározza különösen:)
„j) azoknak az elektronikus adathordozóknak a felsorolását és tulajdonságait, amelyekre a menetjegyet, helyjegyet,
pótjegyet, hely- és pótjegyet és a felár bizonylatát ki lehet állítani,
k) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályokat.”

8. §

(1) Az R3. 7. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A közforgalmú menetrend (a továbbiakban: menetrend) tartalmazza a közforgalmú személyszállítás legfontosabb
tájékoztató adatait, így különösen:]
„i) ha a vonat kalauz nélkül (KN) közlekedik és ezért csak előre váltott menetjeggyel vehető igénybe.”
(2) Az R3. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését, megszűnését vagy korábbi időpontban történő
közlekedtetését legalább 14 nappal; új vonat beállítását vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő
közlekedését legalább 7 nappal a változás előtt az utazóközönség tudomására kell hozni. A vasúti társaság
a változás közzétételét megelőző 10 nappal a menetrendváltozás tényéről a vasúti igazgatási szervet írásban
tájékoztatja. A pályahálózat-működtető – annak érdekében, hogy a vasúti társaság a tájékoztatási kötelezettségének
eleget tudjon tenni – az érdekkörében felmerült okból történő változás esetén a tájékoztatási kötelezettség
teljesítésének biztosításához szükséges adatokat a változás előtt legalább 30 nappal a vasúti társaság részére
írásban rendelkezésre bocsátja.”

9. §		
Az R3. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A vasúti társaság az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról, annak
díjairól és az esetleges forgalmi zavarokról tájékoztatja. Ennek érdekében az állomásokon és a megállóhelyeken
jól látható helyen kifüggeszti az utazási feltételeket és a menetrendi kivonatot, valamint a járműveken az utazási
feltételekről – írásos tájékoztató kifüggesztésével vagy szóban – tájékoztatást nyújt. A vasúti társaság az utazási
feltételeket és a menetrendet a hivatalos honlapján is közzéteszi.
(2) A vasúti társaság a közlekedő vonatok érkezési, indulási és tartózkodási idejéről, továbbá – a rendelkezésére álló
adatok alapján – a vonat kimaradásáról és késéséről a kiszolgáló személyzet, az állomási tájékoztatási rendszer útján,
valamint a hivatalos honlapján történő közzététellel folyamatos tájékoztatást nyújt.”
10. §		
Az R3. 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A vasúti társaság üzletpolitikai kedvezménnyel igénybe vehető személyszállítási szolgáltatásnál
a) az utazás megszakítására,
b) az utazás megkezdése napjának szabad megválasztására,
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c) az utazás útirányának szabad megválasztására,
d) a menetjegy visszaváltására
vonatkozó jogosultság tekintetében az üzletszabályzatban e rendelet rendelkezéseitől eltérhet.”
11. §

(1) Az R3. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az otthon nyomtatott jegy kivételével az elektronikus jegyre az (1) bekezdésben, az utazási igazolványra
az (1) bekezdés a)–e) és h)–i) pontjában foglalt előírásokat nem kell alkalmazni.”
(2) Az R3. 11. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A vasúti társaság az elektronikus menetjegy felhasználási feltételeinél
a) az utazás megszakítására,
b) az utazás megkezdése napjának szabad megválasztására,
c) az utazás útirányának szabad megválasztására
vonatkozó jogosultság tekintetében az üzletszabályzatban e rendelet rendelkezéseitől eltérhet.”

12. §		
Az R3. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közforgalmú menetrendben megjelölt, kalauz nélkül (KN) közlekedő vonatok csak előzetesen megváltott
menetjeggyel vehetők igénybe.”
13. §

(1) Az R3. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kártérítés összege nem haladhatja meg a (4) bekezdés szerinti kártérítési összeg alapjának
a) vonat kimaradása esetén a tizenötszörösét,
b) 5 percet meg nem haladó késés esetében egyszeresét, 5 perc és 30 perc közötti késés esetében háromszorosát,
30 perc vagy azt meghaladó időtartamú késés esetében az ötszörösét.”
(2) Az R3. 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a (3) bekezdésben meghatározott kártérítés összege az 1000 forintot nem haladja meg, a vasúti társaság
kártérítés fizetésére nem köteles. Ha a vasúti társaság úgy dönt, hogy az 1000 forintot el nem érő kártérítést is
megfizeti, ezt a tényt az üzletszabályzatában rögzíteni köteles.”

14. §		
Az R3. 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az elektronikus jegy esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti visszaváltásra vagy a menetdíj-különbözet
(3) bekezdés szerinti visszatérítésére nincs lehetőség.”
15. §		
Az R3. 26. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Azok a személyszállítási működési engedéllyel rendelkező vállalkozó vasúti társaságok, amelyek a vasúti
közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor már rendelkeznek a vasúti igazgatási szerv által jóváhagyott
üzletszabályzattal, e rendeletnek a Módr. által megállapított 2. § g)–i) pontjának, 5. § (2) bekezdés e) és j) pontjának,
7. § (3) bekezdésének, 9. § (2) bekezdésének, 11. § (1), (2) és (8) bekezdésének, 16. § (6) bekezdésének, valamint
18. § (6) bekezdésének megfelelő üzletszabályzatukat vagy annak módosítását legkésőbb a Módr. hatálybalépésétől
számított 60. napig kötelesek a vasúti igazgatási szervhez jóváhagyásra benyújtani. Ha az új üzletszabályzat
csak az e bekezdésben meghatározott módosításokat tartalmazza a korábbi üzletszabályzathoz képest, vagy
az üzletszabályzat módosítása csak az e bekezdés szerinti módosításokat tartalmazza, a vasúti igazgatási szerv
eljárása díjmentes.”
16. §		
Az R3.
a)
2. § c) pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a közszolgáltatási szerződésben” szöveg,
b)
8. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés szerinti vasútállomásokon” szövegrész helyébe az „a határon átmenő,
valamint a felárral igénybe vehető vonatok menetrend szerinti megállóhelyein” szöveg,
c)
11. § (1) bekezdésében az „A menetjegyen” szövegrész helyébe az „A menetjegyen és az otthon nyomtatott
jegyen” szöveg,
d)
16. § (1) bekezdésében az „az utas célállomására késéssel történő érkezése esetén a vasúti társaság köteles”
szövegrész helyébe az „az utas célállomására 5 percet meghaladó késéssel történő érkezése esetén a vasúti
társaság a (6) bekezdésben foglaltak kivételével köteles” szöveg,
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e)

19. § (1) bekezdésében a „túlméretes” szövegrész helyébe a „túlméretes, a vasúti közlekedés biztonságát,
az utasok ruházatának, a jármű berendezéseinek tisztaságát, épségét veszélyeztető” szöveg

lép.
17. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
5. § (2) bekezdés h) pontja,
b)
11. § (6) bekezdése,
c)
13. § (7) bekezdése,
d)
14. §-a és az azt megelőző alcím címe,
e)
24. § (4) bekezdés b) pontja.

5. A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti
képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének
biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet meghatározza az országos, – a turistavasút kivételével – a térségi, az elővárosi, valamint a helyi vasúti
személyszállítási tevékenységet végző vasúti társaság (a továbbiakban: vasúti társaság) által a felelősségi körébe
tartozó nem vasúti balesetből eredő károk, valamint a vasúti személyszállítási szerződésszegésből adódó igazolt
károk megtérítésére való alkalmasságával kapcsolatos követelményeket.”
19. §

(1) Az R4. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés rendelkezik a következőkről:
a) a vagyoni biztosíték a 3. §-ban meghatározott valamennyi kárigény kielégítésére felhasználható,
b) országos vasúti személyszállításra vonatkozó működési engedély esetében a vagyoni biztosíték területi hatálya
valamennyi, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam)
területére, egyéb vasúti személyszállításra vonatkozó működési engedély esetében a működési engedélyben
meghatározott működési területre terjed ki,
c) a szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a biztosító a vasúti igazgatási szervet
haladéktalanul írásban tájékoztatja, továbbá
d) biztosítás esetén a biztosító – az esetlegesen előírt önrésztől függetlenül – a biztosítási összeg erejéig a teljes kárt
megtéríti.
(2) A vagyoni biztosítékra kötött szerződésnek legalább a tárgyév végéig kell szólnia.”
(2) Az R4. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a vagyoni biztosíték a felhasználás következtében a fedezeti összeghatár alá csökken, a vasúti társaság
– amennyiben a vasúti személyszállítási tevékenységét tovább folytatja – a vagyoni biztosítékot legalább a fedezeti
összeghatár mértékéig, legkésőbb harminc napon belül pótolja, és ennek megtörténtéről a vasúti igazgatási szervet
legalább tizenöt napon belül írásban értesíti.”

20. §		
Az R4. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását
a) a biztosítási kötvény és a biztosítási díjjal rendezett időszakról (ideértve a díjhalasztást is) a biztosító által kiállított
igazolás, vagy
b) a bankgarancia eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya
tanúsítja.”
21. §		
Az R4. 4. §-ában a „fedezeti összeghatárt az országos, az elővárosi, a helyi, valamint a térségi vasúti személyszállítási
működési engedély esetében az 1. mellékletben” szövegrész helyébe a „fedezeti összeghatárt az 1. mellékletben”
szöveg lép.
22. §		
Az R4. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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23. §		
Az R4. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vasúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2013. (IX. 3.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok
kötelesek e rendeletnek a Módr. által megállapított 1. §-ában, 6. § (1)–(2) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében,
valamint 8. § (1) bekezdésében előírt új rendelkezéseknek megfelelő nem baleseti kárfedezeti képességüket
2014. január 1. napjáig igazolni a vasúti igazgatási szerv részére. A vasúti társaság e kötelezettségének teljesítéséig
köteles a nem baleseti kárfedezeti képességét legalább a Módr. hatálybalépése előtti utolsó napon fennálló szinten
fenntartani.”

6. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása
24. §

(1) A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 35. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vasúti közlekedési hatóság – az építésfelügyeleti tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltakon túl – ellenőrzi,
hogy)
„d) a felhasznált beépített anyagok, szerkezetek, vasúti rendszerelemek, berendezések, rendelkeznek-e érvényes
teljesítménynyilatkozattal vagy megfelelőség-igazolással, a megfelelőség-igazolást az arra jogosult szervezet
állította-e ki,”
(2) Az R5. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. Záró rendelkezések
25. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § (1) bekezdés a) pontja e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelethez
Az R4. 1. mellékletének módosítása
Az R4. 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Fedezeti összeghatárok számítása térségi vasúti személyszállítási működési engedély esetében
A felelősségi károk éves fedezeti összeghatára térségi vasúti személyszállítási működési engedély esetében
ST = stl × 0,2 forint,
de legalább 5 millió forint, ha a vasúti társaság a tevékenységét 12 hónap (365 nap) időtartamig;
legalább 3 millió forint, ha a vasúti társaság a tevékenységét 8 hónap (240 nap) időtartamig;
legalább 1,5 millió forint, ha a vasúti társaság a tevékenységét 4 hónap (120 nap) időtartamig folytatja,
ahol az
ST = az adott térségi vasúti pályahálózaton a nem vasúti balesetből eredő felelősségi károk fedezeti
összeghatára az aktuális évben,
stl = az aktuális évben tervezett utaslétszám.
Egy károsult személyre (utasra) eső fedezeti összeghatár (szublimit): legalább egy kárból egy személy esetében
összesen 1 millió forint.”
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2. melléklet a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelethez
Az R5. 2. mellékletének módosítása
Az R5. 2. melléklet 1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Valamennyi létesítményre vonatkozó általános dokumentáció:)
„c) amennyiben független tanúsító szervezet tanúsítása nem előírt, mérési eredményeken, bizonylatokon,
minőségi bizonyítványokon alapuló összefoglaló jelentés arról, hogy megvalósult vasúti építmény műszaki
paraméterei az engedélyezési dokumentációban előírt feltételeknek megfelelnek (a jelentésnek ki kell terjednie
a rendszerelemek, alrendszerek, strukturális alrendszerek megfelelőségére és minőségére vonatkozó értékelésére,
valamint az építési termékek teljesítményére);”

A Kormány 329/2013. (IX. 3.) Korm. rendelete
egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)–c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi
LXXVIII. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint
a 3. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)–e) és g)–j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az együttes végrehajtási projekt eredményeként a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban
megvalósult, hitelesített kibocsátás-csökkentésnek megfelelő kibocsátás-csökkentési egységmennyiség jön létre,
amely az állami vagyon részét képezi.”

2. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek
akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról
és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának
egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ügkr. Vhr.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
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„(2) A kibocsátási engedély iránti kérelmet az üzemeltető a környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság)
honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával írásban vagy elektronikus úton nyújtja be a hatósághoz.
A formanyomtatvány kitöltését segítő útmutatót a hatóság a honlapján és a kormányzati portálon közzéteszi, és
gondoskodik annak az üzemeltetők felé elektronikus úton történő közléséről. A hatóság az engedély iránti kérelem
benyújtására jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők megfelelő tájékoztatása mellett.”
(2) Az Ügkr. Vhr. 1. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az üzemeltető a kibocsátások nyomon követését a 601/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározottak
szerint végzi, amelynek során – ha a kibocsátási engedély másként nem rendelkezik – az 5. mellékletben
meghatározott egyes tüzelőanyagok országspecifikus fűtőértékeit és tényezőit alkalmazza.
(9) Az üzemeltető és annak tüzelőanyag szolgáltatója, beszállítója köteles a harmadik kereskedési időszak második
évétől folyamatosan biztosítani
a) a szükséges hitelesített mérőeszközöket, mérőberendezéseket és mérőrendszereket az üzemeltetőnél felhasznált
tüzelőanyag mennyiségének számbavételére, és
b) a szükséges hitelesített mérőeszközök, mérőberendezések és mérőrendszerek hitelességét igazoló érvényes
hitelesítési bizonyítványokat, amelyeken szerepel a pontosság, a hibahatár
annak érdekében, hogy az üzemeltető számára biztosítsa a kibocsátási engedélyében feltüntetett meghatározási
szinteknek való megfelelést. Az üzemeltetőnél felhasznált tüzelőanyag mennyiségének számbavételére szolgáló
hitelesített mérőeszközök, mérőberendezések és mérőrendszerek hitelesítési bizonyítványait kibocsátó szervezetek
kötelesek a harmadik kereskedési időszak második évétől folyamatosan feltüntetni a hitelesítési bizonyítványokon
a pontosságot, a hibahatárt és az érvényességet. Az üzemeltető és annak tüzelőanyag szolgáltatója, beszállítója
csak az így kiállított hitelesítési bizonyítványokat köteles befogadni a hitelesítési bizonyítványokat kibocsátó
szervezetektől.”
4. §		
Az Ügkr. Vhr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kibocsátási engedély alapján létesítmény a kibocsátási engedély közlésétől számított 3 éven belül, vagy
ha az 1. § (4) és (5) bekezdése szerinti engedély lejártának az időpontja hamarabb következik be, az 1. § (4) vagy
(5) bekezdése szerinti engedély lejártának időpontjáig helyezhető üzembe. Üzembe helyezés alatt a próbaüzem
megkezdése vagy a 2011/278/EU bizottsági határozat 3. cikk n) pontja szerinti üzemszerű működés kezdete
értendő. Az üzembe helyezést az üzemeltető köteles a hatóságnak 30 napon belül írásban bejelenteni. Ha
az üzembe helyezés az előírt időpontig nem következett be, a hatóság a kibocsátási engedélyt visszavonja.”
5. §		
Az Ügkr. Vhr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az üzemeltető a harmadik kereskedési időszak minden tárgyévét követő január 20-áig
a) a létesítmény kapacitásával, tevékenységi szintjével és működésével kapcsolatos, a 13. § (1) és (3) bekezdése,
valamint a 14. § (1) bekezdése szerint lényeges, a tárgyévre vonatkozó tényleges változásról, továbbá
b) a 11. § (1) bekezdése, a 12. § (1) bekezdése, a 13. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 14. § (1) bekezdése szerinti,
a tárgyévet követő évre vonatkozó tervezett változásról
jelentést nyújt be az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a miniszter által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) honlapján közzétett formanyomtatványon.
(2) A miniszter jogosult az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatáson túl a vonatkozó hazai és európai
uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez további információkat kérni az üzemeltetőktől.”
6. §

(1) Az Ügkr. Vhr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A légi jármű üzembentartó a nyomon követési tervet a hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon,
cégszerű aláírással ellátva postai vagy elektronikus úton nyújtja be jóváhagyásra a hatóság részére. A hatóság
a nyomon követési terv benyújtására jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni a légi jármű üzembentartók
megfelelő tájékoztatása mellett. A hatóság
a) jóváhagyja a nyomon követési tervet, ha az megfelel a 601/2012/EU bizottsági rendeletben és az Ügkr. tv.-ben
foglaltaknak,
b) elutasítja a nyomon követési terv jóváhagyására vonatkozó kérelmet, ha a nyomon követési terv nem felel meg
a 601/2012/EU bizottsági rendeletben és az Ügkr. tv.-ben foglaltaknak.”
(2) Az Ügkr. Vhr. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az akkreditált hitelesítő által hitelesített éves kibocsátási jelentést és tonnakilométer-adatokat tartalmazó
jelentést az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó a hatóság által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával
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postai vagy elektronikus úton nyújtja be a hatóság részére. A számításokat tartalmazó mellékleteket elektronikus
úton újraszámolható formátumban is be kell nyújtani.”
7. §		
Az Ügkr. Vhr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A forgalmi jegyzékben vezetett magyar nemzeti folyószámlán lévő kibocsátási egységeket és légiközlekedési
kibocsátási egységeket (a továbbiakban: ÜHG-egység) a miniszter a nemzeti tisztviselő útján tartja nyilván.”
8. §		
Az Ügkr. Vhr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A miniszter minden évben – az Európai Bizottság erre vonatkozó közlésétől számított 30 napon belül –
tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.)
az adott évben a Magyar Állam által az 1031/2010/EU bizottsági rendeletben meghatározott módon értékesíthető
ÜHG-egységek mennyiségéről.
(2) A miniszter minden évben tájékoztatja az MNV Zrt.-t a nemzeti kiosztási tábla, valamint a nemzeti légiközlekedési
kiosztási tábla alapján az adott évben az üzemeltetők és a légi jármű üzembentartók részére ingyenesen kiosztásra
került ÜHG-egységek mennyiségéről – a nemzeti kiosztási táblának és a nemzeti légiközlekedési kiosztási táblának
az Európai Bizottság által történő jóváhagyását követő 30 napon belül.
(3) A nemzeti kiosztási tábla és a nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla módosítása esetén – az Európai Bizottság
vonatkozó jóváhagyását követő 30 napon belül – a miniszter tájékoztatja az MNV Zrt.-t.”
9. §		
Az Ügkr. Vhr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A tulajdonosi joggyakorló az ÜHG-egységek értékesítésének pénzügyi teljesítését követő 30 napon belül
tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert és az MNV Zrt.-t:
a) az értékesítés tényéről,
b) az értékesített ÜHG-egységek mennyiségéről,
c) az ÜHG-egység vételáráról.
(2) Az 1031/2010/EU bizottsági rendelet 18. cikk (2) és (3) bekezdésében hivatkozott személyek ezen cikkek alapján
ajánlatot tenni kizárólag a pénzügyi szervezetek felügyeletét ellátó szervnek árutőzsdei szolgáltatás nyújtására
irányuló engedélye alapján jogosultak.”
10. §

(1) Az Ügkr. Vhr. 11. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Ügkr. tv. szerinti új belépőnek minősülő üzemeltetőnek a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztására
vonatkozó kérelmét (a továbbiakban: új belépő kérelem) a Minisztérium honlapján közzétett útmutató alapján
– összhangban a 2011/278/EU bizottsági határozattal –, létesítményrészenként kell elkészítenie. A kérelem részét
képező adatszolgáltatást a Minisztérium honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni.
A kérelemhez csatolni kell az akkreditált hitelesítő szervezet által elkészített hitelesítői jelentést.
(2) A miniszter a benyújtott, hiánytalan új belépő kérelem alapján ellenőrzi létesítményrészenként a benyújtott
adatokat, és – a kezdeti beépített kapacitás megállapítását követően – meghatározza a létesítményrészeknek
térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek előzetes mennyiségeit. A miniszter a kiosztható mennyiségeket
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény vagy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
alapján termelői engedélyköteles tevékenységek tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(a továbbiakban: MEKH) szakvéleményének beszerzése után határozza meg.
(3) Ha a kérelem nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek, a miniszter az üzemeltetőt egyszeri
alkalommal hiánypótlásra vagy tényállás tisztázására szólítja fel. Nem minősül hiánypótlásra okot adó körülménynek
a név-, szám- vagy más elírás.”
(2) Az Ügkr. Vhr. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A miniszter a kérelmet jóváhagyás céljából haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül továbbítja az Európai
Bizottságnak. A 15 napos határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges
adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, valamint a MEKH szakvéleményének
kikérésétől annak beérkezéséig eltelt idő.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 144. szám

66505

11. §		
Az Ügkr. Vhr. „4. A kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása új belépők részére” alcíme a következő 11/A. §-sal
egészül ki:
„11/A. § (1) Az Ügkr. tv. szerinti légiközlekedési új belépőnek minősülő légi jármű üzembentartó az adott
kereskedési időszakra az Ügkr. tv. szerint igényelheti a térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási
egységek kiosztását. A kérelmet a Minisztérium honlapján közzétett módon kell benyújtani.
(2) A miniszter minden, az Európai Bizottsághoz továbbított kérelem vonatkozásában megállapítja minden egyes
légiközlekedési új belépő részére a külön tartalékalapból kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét.
(3) A kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségének kiszámításához az Európai Bizottság által a légi jármű
üzembentartók részére történő térítésmentes kiosztáshoz alkalmazott referenciaértéket be kell szorozni:
a) az Ügkr. tv. 2. § 22. pont a) alpontjába tartozó légi jármű üzembentartók esetében az Európai Bizottsághoz
benyújtott tonnakilométer-adatokkal;
b) az Ügkr. tv. 2. § 22. pont b) alpontjába tartozó légi jármű üzembentartók esetében az Ügkr. tv. 2. § 22. pont
b) alpontjában megállapított és az Európai Bizottsághoz benyújtott kérelemben feltüntetett százalékot meghaladó,
tonnakilométerben kifejezett abszolút növekedéssel.
(4) A miniszter az egyes légi jármű üzembentartók számára évente kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét
úgy határozza meg, hogy a (3) bekezdés szerinti mennyiséget elosztják a kiosztás tárgyát képező időszakban
fennmaradó teljes naptári évek számával.”
12. §		
Az Ügkr. Vhr. a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. Az ÜHG-egységek jóváírása és törlése
11/B. § (1) Az ÜHG-egységek jóváírását a nemzeti kiosztási táblában és a nemzeti légiközlekedési kiosztási táblában
szereplő adatoknak megfelelően kell elvégezni, a jóváírás végrehajtásáért a jegyzékkezelő felel.
(2) A jegyzékkezelő az ÜHG-egység jogosultjának a jegyzék kezelőjéhez eljuttatott nyilatkozata alapján
az ÜHG-egységet bármikor törli.
(3) A visszaadott ÜHG-egységeket a jegyzékkezelő haladéktalanul törli.
(4) A 377/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelően a jegyzékkezelő törli a légi jármű
üzembentartók által visszaszolgáltatott azon légiközlekedési kibocsátási egységeket, amelyek az Európai Gazdasági
Térséget elhagyó, és harmadik országból az Európai Gazdasági Térségbe érkező járatok 2012-es kibocsátásaira
vonatkoznak.”
13. §

(1) Az Ügkr. Vhr. 12. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A létesítmény bezárásának minősül:)
„e) ha a létesítmény nem üzemel, de korábban üzemelt és az üzemeltető nem tudja hitelt érdemlően – okirattal –
meggyőzően valószínűsíteni, hogy a létesítmény legkésőbb 6 hónappal a működés beszüntetését követően újra
üzemelni fog.”
(2) Az Ügkr. Vhr. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszter az üzemeltető kérelmére az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott időszakot legfeljebb
18 hónappal meghosszabbíthatja, ha az üzemeltető igazolni tudja, hogy a 6 hónapos határidőt elháríthatatlan
külső ok miatt nem tudja betartani. A bezárás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet a miniszternek kell benyújtani.
A kérelem tartalmazza a felfüggesztés kezdő időpontját és a bezárás felfüggesztésének okát, amelyhez mellékelni
kell a rendelkezésre álló, a bezárás felfüggesztésének okát alátámasztó dokumentumok másolatát.”
(3) Az Ügkr. Vhr. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A létesítmény üzemeltetője a bezárás napjától számított 30 napon belül köteles a létesítmény bezárását
bejelenteni a hatóság honlapján közzétett módon a hatóságnak, valamint a Minisztérium honlapján közzétett
formanyomtatvány kitöltése és hitelesítése útján a miniszternek. A hatóság felé történő bejelentés tartalmazza
a bezárás napjának megjelölését és az annak igazolására alkalmas, cégszerű aláírással ellátott dokumentumot.
A bezárás napja a bezárást megalapozó esemény bekövetkezésének a napja.”
(4) Az Ügkr. Vhr. 12. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Amennyiben a bezárás következtében a jegyzékkezelő az érintett üzemeltető forgalmi jegyzékben
vezetett számláját lezárja, és az adott számlán a kibocsátási egységek pozitív egyenleget mutatnak, akkor
a jegyzékkezelő a bezárás bejelentésétől számított 30 napon belül felszólítja a számlatulajdonost egy olyan másik
számla megnevezésére, amelyre ezeket a kibocsátási egységeket át kívánja vezettetni. Ha a számlatulajdonos
40 munkanapon belül nem válaszol a jegyzékkezelő felszólítására, akkor a jegyzékkezelő a kibocsátási egységeket
a saját nemzeti folyószámlájára átvezeti.”
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14. §		
Az Ügkr. Vhr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A létesítmény működését részlegesen szüneteltetettnek kell tekinteni, ha egy olyan létesítményrész,
amely legalább 30%-kal hozzájárul a létesítménynek ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek végleges éves
mennyiségéhez vagy több mint 50 000 kibocsátási egységnek a létesítmény részére történő kiosztásához
(a továbbiakban: mérvadó létesítményrész), a tevékenységi szintjét egy adott naptári évben a létesítményrésznek
kiosztott mennyiség kiszámításához használt kezdeti tevékenységi szinthez képest legalább 50%-kal csökkenti.
(2) A működését részlegesen szüneteltető létesítmény számára történő kibocsátási egység kiosztást a működés
részleges beszüntetésének évét követő évben, illetve ha a részleges beszüntetésre 2013. január 1-je előtt került
sor, 2013-tól úgy kell kiigazítani, hogy ha a mérvadó létesítményrész tevékenységi szintje a kezdeti tevékenységi
szinthez képest
a) 50–75%-kal csökken, a létesítményrész az eredetileg megállapított kibocsátási egységek mennyiségének 50%-át
kapja,
b) 75–90%-kal csökken, a létesítményrész az eredetileg megállapított kibocsátási egységek mennyiségének 25%-át
kapja,
c) legalább 90%-kal csökken, az érintett létesítményrész számára nem osztható ki ingyenesen kibocsátási egység.
(3) Ha a mérvadó létesítményrész tevékenységi szintje meghaladja a kezdeti tevékenységi szint 50%-át,
a működését részlegesen szüneteltető létesítményrész a tevékenységi szint 50%-os küszöbe meghaladásának
naptári évét követő évben a számára eredetileg kiosztott kibocsátási egységeket kapja meg.
(4) Ha a mérvadó létesítményrész tevékenységi szintje meghaladja a kezdeti tevékenységi szint 25%-át,
a működését részlegesen szüneteltető létesítményrész a tevékenységi szint 25%-os küszöbe meghaladásának
naptári évét követő évben a számára eredetileg kiosztott kibocsátási egységek felét kapja meg.
(5) A létesítmény üzemeltetője a részleges szüneteltetés napjától számított 30 napon belül köteles a létesítmény
részleges szüneteltetését és annak mértékét jelenteni a hatóságnak. A bejelentés tartalmazza a részleges
szüneteltetés kezdőnapjának megjelölését és az annak igazolására alkalmas dokumentumot. A részleges
szüneteltetés kezdőnapja az azt megalapozó esemény bekövetkezésének a napja. A részleges szüneteltetést
a miniszter részére a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben és módon kell jelenteni.
(6) A miniszter a (2)–(4) bekezdéssel összhangban elkészíti a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó
javaslatát és benyújtja az Európai Bizottság részére.”
15. §		
Az Ügkr. Vhr. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az üzemeltető a kapacitás lényeges csökkentését az esemény bekövetkezésének napjától számított 45 napon
belül úgy jelenti be a hatóságnak, hogy megadja a létesítményrésznek a hitelesített jelentős kapacitáscsökkentés
utáni csökkentett kapacitását és beépített kapacitását. A jelentős kapacitáscsökkentést a miniszter részére
a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben és módon kell jelenteni.”
16. §		
Az Ügkr. Vhr. a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

„5/A. A légi jármű üzembentartó működésében bekövetkező változások
14/A. § (1) Ha a légi jármű üzembentartó légiközlekedési tevékenysége megszűnik vagy a tevékenysége
az Ügkr. tv. 1. § (3) és (4) bekezdése szerint kivételnek minősül, köteles azt a bejelentés alapjául szolgáló esemény
bekövetkeztétől számított 30 napon belül bejelenteni – a Minisztérium honlapján közzétett módon – a miniszternek
és a hatóságnak. A bejelentés tartalmazza az esemény napjának megjelölését és az annak igazolására alkalmas,
cégszerű aláírással ellátott dokumentumot.
(2) Ha a bezárás következtében a jegyzékkezelő a légi jármű üzembentartó forgalmi jegyzékben vezetett számláját
lezárja, és az adott számlán a kibocsátási egységek pozitív egyenleget mutatnak, a jegyzékkezelő a bezárás
bejelentésétől számított 30 napon belül felszólítja a számlatulajdonost egy olyan másik számla megnevezésére,
amelyre ezeket a légiközlekedési kibocsátási egységeket át kívánja vezettetni. Ha a számlatulajdonos
40 munkanapon belül nem válaszol a jegyzékkezelő felszólítására, akkor a jegyzékkezelő a kibocsátási egységeket
a saját nemzeti folyószámlájára átvezeti.
(3) Az érintett légi jármű üzembentartó a megszűnés vagy a kivétellé válás napjától számított 45 napon belül
köteles a tárgyévi tevékenység folytatásának idejére vonatkozóan hitelesített jelentést tenni. Ha a bejelentés
alapjául szolgáló eseményre január 1-je és március 1-je között kerül sor, akkor a tárgyévre vonatkozó jelentéstétel és
a tárgyévet megelőző évre vonatkozó jelentéstétel együttesen teljesítendő.
(4) A megszűnés alapjául szolgáló esemény napjáig fennálló nyomon követési, jelentéstételi kötelezettségét
a légi jármű üzembentartónak a vonatkozó jogszabályok szerint teljesítenie kell. A tevékenység megszűnésének
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napjáig a kibocsátási egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségét a légi jármű üzembentartónak legkésőbb
a megszűnés napjától számított 45 napon belül teljesítenie kell.
(5) A miniszter a bezárásra vonatkozó bejelentést követően gondoskodik a nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla
módosításáról.”
17. §		
Az Ügkr. Vhr. 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A kibocsátás-csökkentési egység (ERU) és az igazolt kibocsátás-csökkentési egység (CER)
beszámítása és átváltása
15. § (1) Az Ügkr. tv. 29. §-a szerinti beszámítás és átváltás során – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a következő
egységek használhatók fel:
a) 2008. január 1. és 2012. december 31. között együttes végrehajtási vagy tiszta fejlesztési mechanizmus projekt
révén elért kibocsátás-csökkentés alapján kiadott ERU és CER,
b) 2013. január 1-je előtt bejegyzett, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szerinti együttes végrehajtási vagy tiszta fejlesztési
mechanizmus projekt révén keletkező, 2013. január 1-je után elért kibocsátás-csökkentés alapján kiadott CER és
ERU,
c) olyan CER, melyet az ENSZ által meghatározott legkevésbé fejlett országokban 2013. január 1-je után megkezdett
tiszta fejlesztési mechanizmus projektek által 2013. január 1-je után elért kibocsátás-csökkentés alapján adtak ki.
Valamennyi, a közösségi rendszerben 2008–2012 közötti időszak során felhasználható projekttípusból származó
CER-re vonatkozik, legkésőbb 2020-ig vagy az érintett országok és az Európai Unió közötti megállapodás
ratifikálásáig,
d) olyan, a projektekből vagy más kibocsátás-csökkentést eredményező tevékenységből származó egység,
amely az Európai Unió és valamely harmadik ország között köttetett, a felhasználható mennyiségről rendelkező
megállapodás alapján használható fel.
(2) A harmadik kereskedési időszakban – a 23. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – nem használható fel
a trifluor-metán (HFC-23) és az adipinsav-termelésből származó dinitrogén-oxid megsemmisítésére irányuló
projektekből származó ERU és CER.
(3) Az Ügkr. tv. 29. § (1) bekezdésében foglalt átváltás iránti kérelmet a Minisztérium honlapján közzétett adatlap
felhasználásával kell benyújtani.”
18. §		
Az Ügkr. Vhr. 17. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A számlavezetési díjat a hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-00000000 számú
fizetési számlájára kell befizetni.
(3) A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetői számla, légijármű-üzemeltetői számla, közönséges
ügyfélszámla, kereskedési számla, külső kereskedési platform számla, valamint árverési kézbesítőszámla esetében
a számlavezetési díjat – a 18. §-ban meghatározott kivétellel – a számla tulajdonosa évente a tárgyév február 28-ig
a hatóság által kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
(4) A számlavezetési díjat átutalási megbízással kell teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton kell
befizetni, megjelölve a tárgyévet, valamint a kibocsátási engedély azonosítóját (ÜHG-engedély-azonosító).”
19. §		
Az Ügkr. Vhr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A számlavezetési díjat, amennyiben a számla nyitására év közben kerül sor, a számla nyitásával egyidejűleg
kiállított és a számlatulajdonos részére megküldött számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül
kell befizetni.”
20. §

(1) Az Ügkr. Vhr. 20. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a hatóság a benyújtott éves hitelesített jelentésben foglaltak alapján megállapítja, hogy az üzemeltető
a tárgyévben nem folytatott üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet, a hatóság az üzemeltetőt kötelezi
a kiosztott kibocsátási egységmennyiségnek a határozat közlésétől számított 30 napon belül történő visszautalására.
(6) Ha az üzemeltető a kibocsátási egységmennyiség (5) bekezdés szerinti visszautalására irányuló
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a hatóság az üzemeltetőt minden egyes jóváírt kibocsátási
egységmennyiség után 100 eurónak megfelelő forintösszegű bírság egyszeri megfizetésére kötelezi.”
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(2) Az Ügkr. Vhr. 20. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A (6)–(8) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandók abban az esetben, ha az üzemeltető a bejelentési,
visszautalási vagy visszaadási kötelezettségét önhibáján kívül nem teljesíti, és ezt igazolja.”
21. §		
Az Ügkr. Vhr. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a számlatulajdonos a számlavezetési díj megfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
késedelmi pótlékot köteles fizetni, a jegyzékkezelő pedig a számlához való hozzáférést felfüggeszti (a továbbiakban:
zárolás). A jegyzékkezelő a zárolás tényéről értesíti az érintetteket.”
22. §		
Az Ügkr. Vhr. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) 2014. március 31-ig hitelesítőként olyan hitelesítő szervezet is eljárhat, amely rendelkezik a Nemzeti
Akkreditáló Testület által kiállított dokumentummal arról, hogy az akkreditálás iránti kérelmet benyújtotta, és
az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Ez nem vonatkozik az Ügkr. tv. 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti jelentés
hitelesítésére, amelynek vonatkozásában kizárólag akkreditált hitelesítő szervezet járhat el.
(2) Ha az üzemeltetők részére történő ingyenes kiosztás nem történik meg a 17. § (3) bekezdésében meghatározott
határidőig, a hatóság a miniszter által az Európai Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtott nemzeti kiosztási táblában
szereplő kibocsátási egységmennyiséget alapul véve a 4. mellékletben meghatározott díjak 70%-ának megfelelő
előlegszámlát jogosult kiállítani. 2013-ban a számítás alapját az Európai Bizottsághoz benyújtott Nemzeti
Végrehajtási Intézkedés tervezetében foglalt kibocsátási egységmennyiségek képezik.
(3) A számlatulajdonos az előlegszámla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az előlegszámla alapján
a számlavezetési díjelőleget megfizetni.
(4) Az Európai Bizottság által jóváhagyott Nemzeti Végrehajtási Intézkedés közzétételét követő 20 napon belül
a hatóság a jóváhagyott kibocsátási egységmennyiségeket alapul véve a 4. mellékletben foglaltak szerint
a számlavezetési díjat meghatározza és végszámlát állít ki.
(5) A számlatulajdonos a végszámla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a végszámla alapján
a számlavezetési díjat megfizetni.
(6) Ha az előlegszámla alapján a számlatulajdonos által befizetett összeg a végszámlában meghatározott
számlavezetési díj összegét meghaladja, a hatóság a végszámla kiállítását követő 15 napon belül a különbözetet
a számlatulajdonos által megadott bankszámlaszámra visszautalja.”
23. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az Ügkr. Vhr. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az Ügkr. Vhr. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az Ügkr. Vhr. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az Ügkr. Vhr. az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

24. §		
Az Ügkr. Vhr.
a)
2. § (2) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „30 napon”,
b)
2. § (3) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „30 napon”,
c)
12. § (6) bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „45 napon”,
d)
12. § (7) bekezdésében a „b)–d) pontjában” szövegrész helyébe a „b)–e) pontjában”,
e)
18. § (4) bekezdésében a „tizenöt napon” szövegrész helyébe a „15 napon”,
f)
20. § (1) bekezdésében a „napi húszezertől százezer forintig” szövegrész helyébe a „napi 20 000-től
100 000 forintig”,
g)
20. § (3) bekezdésében az „ötvenezertől ötszázezer forintig” szövegrész helyébe az „50 000-től
500 000 forintig”,
h)
20. § (4) bekezdésében az „ötvenezertől ötszázezer forintig” szövegrész helyébe az „50 000-től
500 000 forintig”,
i)
20. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „nem adja vissza” szövegrész helyébe a „nem utalja vissza”
szöveg lép.
25. §		
Hatályát veszti az Ügkr. Vhr. 8–10. §-a.
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4. Záró rendelkezések
26. §

(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 15-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet
1.
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
2.
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról
szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel történő
módosításáról szóló, 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
3.
a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli
kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló,
2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
4.
a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi
rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i
2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(3) Ez a rendelet
1.
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb
vonatkozásairól szóló, 2010. november 12-i 1031/2010/EU bizottsági rendelet,
2.
a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló,
2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat,
3.
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására
vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről,
valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló, 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet,
4.
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági rendelet,
5.
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvtől való ideiglenes eltérésről szóló, 2013. április 24-i 377/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 329/2013. (IX. 3.) Korm. rendelethez
1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról
és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. sora helyébe a következő sor lép:

„2

(A

(B

Szakterület neve és száma)

Akkreditálási alkalmazási kör)

Energetika 1a/1b

Tüzelőanyagok olyan létesítményekben történő elégetése, amelyekben
csak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő
nyomon követéséről és jelentéséről szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott, kereskedelemben forgalmazott
szabványos tüzelőanyagokat használnak, vagy olyan A vagy B kategóriájú
létesítményekben, ahol földgázt használnak.”
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2. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról
és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 12. és 13. sora helyébe a következő sor lép:
(A

„12

13

(B

Szakterület neve és száma)

Akkreditálási alkalmazási kör)

CO2 elkülönítés és szállítás 10

– Üvegházhatású gázoknak szállítás és a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény alapján engedélyezett tárolóhelyen történő geológiai
tárolás céljából való elkülönítése olyan létesítményekben, amelyekre
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és
az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
szóló törvény hatálya kiterjed
– Üvegházhatású gázoknak a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
alapján engedélyezett tárolóhelyen történő geológiai tárolás céljából való
csővezetékek révén történő szállítása

CO2 geológiai tárolás 11

Üvegházhatású gázoknak a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
alapján engedélyezett tárolóhelyen történő geológiai tárolása”

3. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról
és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 15. és 16. sorral egészül ki:
(A

(B

Szakterület neve és száma)

Akkreditálási alkalmazási kör)

„15

98 egyéb

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és
az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
szóló törvény szerinti egyéb tevékenységek

16

99 egyéb

Egyéb, a tagállam által a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 24. cikkének megfelelően felvett tevékenységek, amelyeket
az akkreditálási okiratban kell részletesen meghatározni”

2. melléklet a 329/2013. (IX. 3.) Korm. rendelethez
1. Az Ügkr. Vhr. 1. melléklet A.3.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A.3.3 A próbaüzem és az üzemszerű működés megkezdésének tervezett ideje (éééé/hh/nn), a létesítmény státusza
és annak leírása.”
2. Az Ügkr. Vhr. 1. melléklet A.4. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) C kategóriájú létesítmény 500 000 tCO2(e)-nél nagyobb.”

3. melléklet a 329/2013. (IX. 3.) Korm. rendelethez
1. Az Ügkr. Vhr. 3. melléklet nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„A kibocsátási engedély az alábbiakat tartalmazza:”
2. Az Ügkr. Vhr. 3. melléklet d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) a létesítmény névleges kapacitása a 2. melléklet szerinti, tevékenység-specifikus mértékegységben;”
3. Az Ügkr. Vhr. 3. melléklet f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f ) az engedélyezett üvegházhatású gáz (vagy gázok) megjelölése;”
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4. melléklet a 329/2013. (IX. 3.) Korm. rendelethez
Az Ügkr. Vhr. 4. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A számlavezetési díj alapja üzemeltetői számla esetében
Az üzemeltetői számla esetében a díjfizetés alapja a tárgyévre a létesítmény részére térítésmentesen kiosztott
kibocsátási egység mennyisége [kibocsátási egységmennyiség (db)/év] létesítményenként, a nemzeti kiosztási
táblával összhangban.”

5. melléklet a 329/2013. (IX. 3.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kibocsátások nyomon követésére és jelentésére vonatkozó szabályok
Egyes tüzelőanyagok országspecifikus értékei
A)		 Ha a 601/2012/EU bizottsági rendelet lehetővé teszi országspecifikus fűtőérték és kibocsátási tényező alkalmazását,
az alábbi 1. táblázatban szereplő értékeket kell figyelembe venni a kibocsátások számításánál. Ha a táblázatban nem
szerepel az adott tüzelőanyag-típus, akkor a 601/2012/EU bizottsági rendelet VI. melléklet 1. pont 1. táblázatában
szereplő értékeket kell figyelembe venni. Ha egy adott tüzelőanyagra sem az alábbi 1. táblázat, sem a 601/2012/EU
bizottsági rendelet VI. melléklet 1. pont 1. táblázata nem tartalmaz vonatkozó értékeket, úgy azokat egyedileg kell
meghatározni.
1. táblázat: Országspecifikus tüzelőanyag fűtőértékek és kibocsátási tényezők (nem tartalmazza az oxidációs tényezőket)
A

1

Tüzelőanyag megnevezése

B

C

D

Tüzelőanyag kódjele

Fűtőérték

Kibocsátási tényező

(LAIR)

[MJ/kg]

[tCO2/TJ]

2

Szilárd tüzelőanyagok

3

Hazai feketeszén

17

24

94,6

4

Import feketeszén

18

26

94,6

5

Hazai barnaszén

12

12

96,1

6

Import barnaszén

19

16

94,6

7

Lignit

13

7

113,2

8

Koksz

51

29,8

108,17

9

Petrolkoksz

52

35

100,8

10

Tűzifa és fahulladék

15

16

(109,63)b

11

Biobrikett és egyéb bio
tüzelőanyagok

16

16

(109,63)b

12

Brikett

53

21

94,6

13

Cseppfolyós tüzelőanyagok

14

Tüzelőolajok

15

TÜ 5/20 tüzelőolaj

60

42

74,07

16

Erőművi tüzelőolaj

61

42

74,07

17

Gázturbina olaj (GTO)

61

42

74,07

18

Fűtőolajok

19

FA 60/80 extra könnyű fűtőolaj

70

41

77,37

20

FA 60/120 fűtőolaj

71

41

77,37

21

FA 60/130 fűtőolaj

72

41

77,37

22

F 60/130 fűtőolaj

73

41

77,37

23

F 90/160 fűtőolaj

74

40

77,37
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24

F 100/200 nehéz fűtőolaj

75

39,5

77,37

25

FA 90/160 kis kéntartalmú fűtőolaj

76

40

77,37

26

FA 100/200 nehéz fűtőolaj

77

39,5

77,37

27

Egyéb cseppfolyós tüzelőanyagok

28

Benzin

90

44

69,3

90

42

74,07

29

Dízelolaj

30

Gáznemű tüzelőanyagok

31

Földgáz

31

34a

56,1

32

PB-gáz

35

45,7

63,07

33

LPG

37

45,7

63,07

34

Kamragáz (kokszolásból)

33

17

47,67

35

Kohógáz

34

3,12a

242

36

Biogáz

36

22,65a

(54,9)b

37

Csökkentett metántartalmú földgáz
(inert gáz)c

38

16,29a

56,1

a

A fűtőérték dimenziója nem MJ/kg, hanem MJ/Nm3
A tiszta biomassza tüzelőanyagokat nulla kibocsátási tényezővel kell figyelembe venni.
c
Az inert gázból eredő kibocsátás számításakor csak az inert gáz metántartalmából származó kibocsátásokkal
kell számolni, az eredeti CO2 tartalmát a kibocsátás számításánál nem kell figyelembe venni.
a

b

B)		 Amennyiben a 601/2012/EU bizottsági rendelet lehetővé teszi országspecifikus oxidációs tényező alkalmazását,
az alábbi, 2. táblázatban szereplő értékeket kell figyelembe venni a kibocsátások számításánál.
2. táblázat: Országspecifikus tüzelőanyag oxidációs tényezők

1

A

B

Tüzelőanyag

Oxidációs tényező

2

Szilárd

0,99

3

Folyékony

0,995

4
Gáz
0,995
                                           ”
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 17/2013. (IX. 3.) HM rendelete
az étkezési utalvánnyal való ellátásról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 28. pontjában, a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés
f ) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és
(7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
étkezési utalvány: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 87. pontja szerinti Erzsébetutalvány (a továbbiakban: Erzsébet-utalvány), valamint az EMC Első Magyar Cafetéria Kft. által kibocsátott
elektronikus élelmiszerutalvány (a továbbiakban: EMC utalvány), melynek biztosítására elektronikus
utalványkártyán kerül sor,
2.
honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
3.
pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel
a)
rendelkező honvédelmi szervezet esetében a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egység,
b)
nem rendelkező honvédségi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti
pénzügyi és számviteli szervezeti egység.
2. §		
A honvédségi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő (a továbbiakban: kormánytisztviselő) részére
e rendelet alapján kizárólag EMC utalvány adható.
3. §

(1) A hivatásos és szerződéses állomány (a továbbiakban együtt: állomány) azon tagja, a honvédelmi szervezetnél
foglalkoztatott azon közalkalmazott (a továbbiakban: közalkalmazott) és az a kormánytisztviselő, aki nem tartozik
a (2) bekezdés hatálya alá, havonta étkezési utalványra jogosult.
(2) Nem jár étkezési utalvány
a)
az illetmény nélküli szabadság időtartamára,
b)
a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés, az előzetes letartóztatás, a jogellenes távollét, valamint a Hjt.
46. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozás időtartamára,
c)
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés j) pontja vagy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 79. § j) pontja szerinti munkavégzés
alóli mentesülés azon idejére, amikor a közalkalmazott vagy a kormánytisztviselő esetében a mentesülési ok
az előzetes letartóztatás ténye,
d)
az állásból való felfüggesztés idejére azon kormánytisztviselő esetében, aki a Kttv. 64. §-a alapján hivatalára
méltatlan, vagy a Kttv. 155. §-a alapján fegyelmi vétséget követetett el és az ellene indult fegyelmi eljárás
idejére a Kttv. 157. § (1) bekezdése alapján az állásából történő felfüggesztésére került sor,
e)
a felmentési időnek arra a részére, amikor az állomány tagja, a közalkalmazott vagy a kormánytisztviselő
mentesül a szolgálatteljesítési vagy munkavégzési kötelezettség alól,
f)
a külföldi szolgálatteljesítés, továbbá a külföldi képzés időtartamára,
g)
az élelmezési ellátásról szóló miniszteri rendelet szerinti II. és III. számú élelmezési normára való jogosultság
miatti ellátás időtartamára,
h)
arra az időtartamra, amelyre a szerződéses állomány tagja az élelmezési ellátásról szóló miniszteri rendelet
alapján napi egyszeri természetben, térítésmentesen biztosított ebéd ellátásban részesül, és
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i)

a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozás idejére, ha ez alatt a hivatásos
katona nem teljesít szolgálatot.
(3) A tényleges – naptári napban számolt – jogosultsági idővel arányos értékű étkezési utalványra jogosult az állomány
azon tagja, az a közalkalmazott és az a kormánytisztviselő,
a)
aki csak a hónap egy részében tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, vagy
b)
akinek a jogviszonya hónap közben keletkezik vagy szűnik meg.
(4) Az egy naptári napra eső utalvány értékét úgy kell megállapítani, hogy az étkezési utalvány teljes hónapra járó
összegét el kell osztani az adott hónap naptári napjainak számával. Papíralapú utalvány esetén a tényleges
jogosultsági időre járó összeget fel kell kerekíteni az összeget meghaladó legkisebb címletű utalvány összegéig.
4. §

(1) Az étkezési utalványt jegyzék alapján
a)
január hónapban a 15. munkanapig,
b)
az a) ponttól eltérő hónapokban a tárgyhónap 10. munkanapjáig,
c)
a 3. § (3) bekezdése szerinti jogosultnak legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig
kell átadni, illetve jóváírni.
(2) Az étkezési utalványt az átadását, illetve a jóváírását követően visszakövetelni nem lehet.

5. §

(1) Az elektronikus utalványkártya biztosítására főkártya formájában kerül sor, melyhez társkártya biztosítható.
(2) A főkártya és egy darab társkártya jogosult részére első alkalommal történő biztosítása, valamint annak lejárat miatti
cseréje ingyenes.
(3) Az Erzsébet-utalványok átadására vonatkozó, a jogosultak által aláírt jegyzéket a számvitelről szóló törvény szerinti
szigorú számadási kötelezettség alá vont (a továbbiakban: számadásköteles) nyomtatványok nyilvántartásához kell
csatolni, és azzal együtt megőrizni.
(4) Az elektronikus utalványkártyát a jogosult részére történő átadásig számadásköteles kártyaként kell kezelni,
a jogosult részére történő aláírás ellenében kell átadni. Az átadásról készült dokumentumot a számadásköteles
nyomtatványok nyilvántartásához kell csatolni és azzal együtt kell megőrizni.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §

(1) A kormánytisztviselő e rendelet szerint a 2013. július 1-jétől kezdődő időszakra visszamenőleg jogosult
EMC utalványra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti EMC utalványt a 4. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti első jóváírással egyidejűleg kell
biztosítani.

8. §		
Hatályát veszti a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak étkezési utalvánnyal való ellátásáról
szóló 14/2012. (VII. 30.) HM rendelet.
		
		

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 35/2013. (IX. 3.) NGM rendelete
az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, annak
részletes szabályairól, valamint a kiszabott bírság bevételezésének rendjéről
A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i
1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 7. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

66515

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 144. szám

1. §		
Ha a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló,
2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint kiszabott bírság helyszínen történő megfizetéséhez pénzváltási
kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevétele válik szükségessé, a vámhatóság a pénzváltási szolgáltatás
helyszínére kíséri az eljárás alá vont személyt.
2. §		
Ha a Törvény 5/A. § (1) és (2) bekezdése alapján kiszabott bírság összegének későbbi teljesítése nem biztosított,
a vámhatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti
ideiglenes biztosítási intézkedést a készpénz-bejelentési kötelezettség ellenőrzésének végrehajtása során
a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i
1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkét megsértő természetes személy birtokában lévő
pénzösszegre, a kiszabott bírság összegének erejéig rendelheti el.
3. §

(1) A vámhatóság az ideiglenes biztosítási intézkedésként visszatartott készpénzt (a továbbiakban: készpénz)
a biztosítási intézkedés foganatosítását követő 5 munkanapon belül köteles a Kincstár illetékes területi szerve
részére beszállítani. A vámhatóság írásban kezdeményezi a Kincstár által jegyzett és forgalmazott külföldi
fizetőeszközök Kincstár deviza letéti számláján történő letétbe helyezését, valamint a Kincstár által nem jegyzett és
nem forgalmazott külföldi fizetőeszközök Kincstár általi őrzését és kezelését.
(2) A Kincstár az átvett készpénzről elismervényt állít ki. Az elismervényt az ügy során keletkezett iratokhoz kell csatolni.
(3) A Kincstár az ügy jogerős határozatának, valamint szolgálati parancs vagy meghatalmazás bemutatásával, előre
egyeztetett időpontban adja ki a készpénzt a vámhatóság részére.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló,
2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi
XLVIII. törvénnyel együtt a Közösség területére belépő, illetve a közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről
szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozata
a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak
az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásáról
1. A Kormány elrendeli, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pont 1.9. alpontjától eltérően, hogy ha azt a költségvetési szerv
különösen fontos érdeke vagy alaptevékenysége indokolja, az állam által fenntartott szakképző iskolában szakmai
elméleti vagy szakmai gyakorlati tantárgyat oktató foglalkoztatására, illetve az alapfokú művészeti iskolában
zeneművészeti ágon vagy a művészeti szakképző iskolában folyó zeneművészeti nevelés-oktatásban óraadóként
való foglalkoztatásra irányuló megbízási szerződés létrehozásáról a költségvetési szerv vezetője a Kormány
véleményének kikérését követően dönthet a Határozat 1. pont 1.8. alpontja szerinti megbízási szerződés
létrehozásáról, azonban annak időtartama nem haladja meg az egy évet.
2. A Határozat
a)
1. pont 1.3., 1.5., 1.7., 1.9. és 1.11–1.14. alpontjában a „pont” szövegrész helyébe az „alpont” szöveg,
b)
1. pont 1.4., 1.7. és 1.9. alpontjában a „pontot” szövegrész helyébe az „alpontot” szöveg
lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1600/2013. (IX. 3.) Korm. határozata
az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság közútkezelői tevékenységének a Magyar
Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak történő átadásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
ÁAK Zrt.) gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetői és fenntartási tevékenységét (a továbbiakban együtt: közútkezelői
tevékenység) a közútkezelői tevékenység ellátásának biztosításához szükséges eszközökkel, vagyonnal és
munkavállalókkal együtt a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére ingyenes
üzletágátadás keretében átadja (a továbbiakban: feladatátadás), valamint hogy az ÁAK Zrt. a feladatátadást
követően kizárólag az országos közutak használatarányos díjszedési rendszerre vonatkozó díjszedési, pótdíjazási
és díjellenőrzési, valamint a megtett úttal arányos díjszedési rendszerben díjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói
és díjellenőrzés-támogatói tevékenységet végezzen; az új közútkezelői rendszer indulásának időpontja
2013. november 1. napja;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a feladatátadás végrehajtásához szükséges – különösen
a tevékenységek jogutódlására és a kapcsolódó szerződések átadására vonatkozó –
a)
törvényi szintű jogszabályok, illetve jogszabály-módosítások, valamint
b)
rendeleti szintű jogszabályok, illetve jogszabály-módosítások
előkészítéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az a) alpont vonatkozásában: 2013. szeptember 11.
a b) alpont vonatkozásában: 2013. október 10.
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3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a feladatátadás elősegítése érdekében a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a közútkezelői tevékenység ellátásának
biztosításához szükséges állami ingatlanok és egyéb vagyonelemek jogi helyzetének rendezéséről, különös
tekintettel az érintett ingatlanok vagyonkezelésének, ingatlan-nyilvántartási és számviteli helyzetének a jogszabályi
rendelkezésekkel és a feladatátadással összhangban történő kialakításáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1601/2013. (IX. 3.) Korm. határozata
a dunai árvízi védekezési, vízkárelhárítási feladatokkal összefüggő kiadások finanszírozásáról
A Kormány
1. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 5. melléklet
2. pontja alapján, a dunai árvízi védekezési, vízkárelhárítási feladatokkal összefüggő kiadások finanszírozása
céljából jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Ágazati célfeladatok alcím, 50. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás jogcímcsoportnak az árvíz- és
a belvízvédekezési, a vízkárelhárítási, a helyreállítási, valamint a márciusi rendkívüli időjárással összefüggő kiadások
finanszírozásáról szóló 1302/2013. (VI. 5.) Korm. határozatban meghatározottakhoz képest további 5323,5 millió
forinttal történő túllépését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a folyósítást a belügyminiszter által előterjesztett igények jog- és
tényszerűségének megalapozottsága esetén engedélyezze.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1602/2013. (IX. 3.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó egyes előirányzatok címrendi
besorolásának megváltoztatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet
1.1. X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
3. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása alcím, 7. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport besorolását a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
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17. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges
hozzájárulás jogcímcsoportra,
1.2. X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
3. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása alcím 22. Holocaust Dokumentációs Központ és
Emlékgyűjtemény Közalapítvány jogcímcsoport besorolását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 18. Holocaust Dokumentációs Központ és
Emlékgyűjtemény Közalapítvány jogcímcsoportra,
1.3. X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
3. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása alcím, 23. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért
és Képzésért jogcímcsoport besorolását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 19. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért
jogcímcsoportra
változtatja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2013. január 1-jei határnappal
a címrendi változás átvezetését, egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzatmódosításokat, a zárolás, a teljesítési adatok, a kötelezettségvállalások és a kapcsolódó előirányzat-maradványok
átrendezését hajtsa végre.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1603/2013. (IX. 3.) Korm. határozata
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges
intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges
intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: H1.) 9. pontja a következő 9.9. alponttal
egészül ki:
(A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza)
„9.9. a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt
9.9.1. a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány,
9.9.2. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány”
(tekintetében.)
2. Hatályát veszti a H1. 9. pont 9.3. alpont 9.3.1. és 9.3.2. pontja.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1604/2013. (IX. 3.) Korm. határozata
a Zsámbék 856, 831 és 804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő
megszerzéséről, valamint az ingatlanok hasznosításáról
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján intézkedjen annak érdekében, hogy a Zsámbék 856, 831 és
804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjoga az állam javára – adásvétel útján – megszerzésre, valamint
az ingatlanok a Premontrei Kanonokrend Gödöllői Perjelség számára – az általa ellátott közfeladat ellátása
érdekében – vagyonkezelésbe adásra kerüljenek;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy az 1. pontban meghatározott
ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő megszerzése érdekében az MNV Zrt. – az ingatlanok felújítására
nyújtott állami támogatás összegének figyelembe vétele mellett, kölcsönösen meghatározott – 448 millió forint
vételár összeg figyelembe vételével kössön ingatlan adásvételi szerződést a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas
Nővérek Szerzetesrenddel;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. szeptember 30.
3. visszavonja a Zsámbék 856, 831, 832 és 804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő
megszerzéséről és az ingatlanok további hasznosításáról szóló 1225/2012. (VII. 3.) Korm. határozat 1–2. pontját.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1605/2013. (IX. 3.) Korm. határozata
a 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út ütemezett megvalósításáról
A Kormány egyetért a 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út ütemezett megvalósításával (a továbbiakban: beruházás), ennek
megfelelően
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházás első ütemének 2015. november 30-áig történő
megvalósításáról gondoskodjon,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. november 30.
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházás első ütemének 2013. évi feladatai elvégzéséhez 25 millió
forintot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezeten belül biztosítson,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a beruházás első ütemének
2014. évi feladatai elvégzéséhez szükséges 250 millió forintnak a központi költségvetés tervezése során a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2014. évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a beruházás első ütemének
2015. évi feladatai elvégzéséhez szükséges 3950 millió forint biztosításáról a központi költségvetés tervezése során
gondoskodjanak,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2015. évi központi költségvetés tervezése során
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5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy vizsgálják
meg a beruházás európai uniós források terhére történő refinanszírozásának lehetőségét és az európai uniós
finanszírozási lehetőségek ismeretében tegyék meg a szükséges intézkedéseket,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
a 2014 és 2020 közötti európai uniós programozási ciklus operatív programjainak elfogadását
követően
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházás második és harmadik ütemének előkészítését folytassa
az építési engedély 2015. december 31-éig történő megszerzése érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat során felmerült előkészítési
költségek utólagos elszámolása és a 6. pontban meghatározott feladathoz szükséges költségek finanszírozása
érdekében a beruházás befogadási kritériumaként meghatározott támogató nyilatkozatot adja ki, továbbá
a beruházás előkészítéséhez a Közlekedési Operatív Program terhére támogatást biztosítson,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt az 1–5. pontban meghatározott feladatok végrehajtásának
felügyeletére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1606/2013. (IX. 3.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest – Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című)
nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú, „Budapest – Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése” című nagyprojekt javaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti nagyprojekt támogatási szerződésének a – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: KEOP IH) általi – megkötéséhez,
az 1. mellékletben foglalt feltételekkel,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
3. hozzájárul az 1. pont szerinti nagyprojekt megvalósításának megkezdéséhez és költségei finanszírozásához,
4. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti projekt az Európai Bizottsághoz jóváhagyás céljából benyújtásra kerüljön, ha
a)
a projekt közbeszerzési eljárásai a projekttel összefüggő, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásokban
megjelölt becsült értékek összegének legalább 60%-át elérő mértékben eredményesen lefolytatásra kerülnek
és
b)
a teljes projektterületre vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálat eredményeként megállapításra kerül,
hogy a projektnek nincs jelentős környezeti hatása,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
az a) és b) alpont teljesülését követően azonnal
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5. hozzájárul ahhoz, hogy ha a lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján a tervezett beruházási költségek
csökkennek, a támogatási szerződésben a szükséges költségcsökkentést a KEOP IH átvezesse, és az Európai
Bizottsághoz a támogatási kérelmet a csökkentett költségvetéssel nyújtsa be,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
a 4. pont a) alpontja teljesülését követően azonnal
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy ha a projekt támogatását az Európai Bizottság elutasítja, vagy
csökkentett mértékű támogatással hagyja jóvá, úgy járjon el a beruházás megvalósításához hiányzó támogatási
összegnek – a projekt végrehajtásához szükséges ütemezésben – a központi költségvetésből történő biztosítása
érdekében,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az Európai Bizottság döntéshozatalát követően azonnal
7. visszavonja a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest – Komplex Integrált Szennyvízelvezetése”
című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló 1072/2013. (II. 21.)
Korm. határozatot.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő
neve

Projekt támogatási
összege
(Ft)
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1. melléklet az 1606/2013. (IX. 3.) Korm. határozathoz
Projekt
támogatási
intenzitása

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

(%)
I. A támogatási szerződés megkötésének feltétele: A kedvezményezett
csatolja nyilatkozatát, amely szerint biztosítja, hogy a projektben létesülő
közművagyon üzemeltetéséből a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek nem
keletkezik extra profitja.
II. Támogatási szerződésbe foglalandó feltételek:
1. a kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy ha a lefolytatott közbeszerzési
eljárások alapján a tervezett beruházási költségek csökkennek, a költség
különbözetről lemond és a támogatási szerződésben a szükséges

Budapest-Budaörs
KEOP-1.2.0/
09-11-2011-0056

Budapest –

Szennyvízelvezetési

Komplex Integrált

Beruházó

Szennyvízelvezetése

Önkormányzati
Társulás

27 598 386 311

83,14

költségcsökkentést elfogadja,

Szennyvízelvezetése”

2. a kedvezményezettnek tudomásul kell vennie, hogy a II./1. pont szerinti

című projekt keretében

esetben az Európai Bizottsághoz a támogatási kérelem a csökkentett

Budapest csatornahálózattal

költségvetéssel kerül benyújtásra,

még nem rendelkező,

3. a kedvezményezettnek a II./1. pont szerinti esetben vállalnia kell, hogy

gazdaságosan csatornázható

a pályázati dokumentáció Európai Bizottsághoz történő benyújtásához

településrészeinek

szükséges módosításokat saját költségén elvégzi.

csatornázása, a Budaörsön

III. Kifizetési feltételek:

keletkező szennyvizek

1. A projekt hiányzó engedélyeit – kivéve azokat, amelyek megszerzése

Budapestre történő

a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások során nyertes ajánlattevő

átvezetése, és a keletkező

feladata – legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig kell megküldeni

szennyvizek megfelelő

a Közreműködő Szervezetnek. Hiányzó engedélyek:

tisztítása valósul meg.

a) C-I csop. Budafok belvárosi öblözet,

A projekt keretében

b) C-II csop. Vágóhíd utcai-Sörház utcai öblözet,

összesen 13 927 db új

c) C-III csop. Háros utcai öblözet,

bekötés létesül, a budapesti

d) C-IV csop. Növény utcai öblözet,

szennyvízelvezetési

e) C-V csop. Váza utcai öblözet, Dunatelep,

agglomeráció megfelelő

f ) C-VI csop. Vasút utcai öblözet,

szennyvízelvezetése és

g) J-I csop. Budaörsi bevezetés,

tisztítása valósul meg.

h) A-I csop. Dél-budai főgyűjtő alsó szakasz,
i) A-II csop. Dél-budai főgyűjtő felső szakasz,
j) A-III csop. Vasút utcai átemelő,
k) A-IV csop. Váza utcai átemelő,
l) A-V csop. Duna keresztezés,
m) E-I csop. Kőbánya-Éles sarok átkötése.
2. A Projekt által érintett földrészletek tulajdonviszonyait legkésőbb az első
kifizetési kérelem benyújtásáig szükséges rendezni és igazolni a Közreműködő
Szervezet felé.
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Az Országos Választási Bizottság 139/2013. (IX. 3.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2013. augusztus 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva
B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés
tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet
benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf. 547;
fax: 06-1-7950304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. július 31-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy dohányterméket forgalmazó üzlet ne
működhessen oktatási intézmény bejárati ajtójától légvonalban számított 650 méteres körzetén belül?”
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) B) cikk (1) bekezdése szerint Magyarország független,
demokratikus jogállam. A demokratikus jogállam egyik fő jellemzője a jogbiztonság, és annak érvényesülése.
Az Alaptörvény M) cikkének (1) bekezdése szerint „Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és
a vállalkozás szabadságán alapszik”. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdésben megtartásra
kerülő érvényes és eredményes népszavazás a jogbiztonságot és a vállalkozás szabadságát, mint alkotmányos
jogok sérelmét eredményezné. A kezdeményezés szerint ugyanis a jelenleg az oktatási intézményektől számított
650 méteres körzeten belül lévő dohányboltokban az a dohánytermék-kiskereskedő, aki a fiatalkorúak
dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződés alapján, az adott üzletben a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően végezte a dohánytermékek kiskereskedelmét, a népszavazás eredményeként
megalkotásra kerülő jogszabály alapján abban az üzlethelyiségben már nem gyakorolhatná jogosultságát.
Ezen indokok alapján a jogbiztonság és a vállalkozás szabadságának sérelme a dohánytermék-kiskereskedők
szempontjából egy új oktatási intézmény létesítése esetén is fennállna. A Bizottság álláspontja szerint egy ilyen
tartalmú szabályozás a jogbiztonságot és a vállalkozás szabadságát sérti, mely azonban Alaptörvénybe ütközik.
Az Alaptörvény XIII. cikke alapján a tulajdonhoz való jog alkotmányos védelmet élvez, korlátozására csak
közérdekből, olyan módon kerülhet sor, hogy a korlátozás mértéke arányban álljon a jogalkotási cél fontosságával.
A Bizottság álláspontja szerint a kezdeményezésben szereplő, az üzlet tulajdonosát terhelő kötelezettség – azaz
az üzlet megszűntetése vagy áthelyezése –, mely a kezdeményezésben szereplő érvényes és eredményes
népszavazás alapján megalkotandó jogszabály alapján keletkezne, csak távoli kapcsolatban áll a közérdekű célokkal
és így e kötelezettség aránytalan.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben megtartásra kerülő érvényes és eredményes
országos népszavazásból eredő jogalkotási kötelezettségének az Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha
az Alaptörvényben meghatározott alkotmányos jogokat – így a demokratikus jogállam részét képező jogbiztonság
elvét, a vállalkozás szabadságának elvét valamint a tulajdonjoghoz való jogot – korlátozná, amely az Alaptörvény
módosítását tenné szükségessé. Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése taxatíve felsorolja azokat a tárgyköröket,
melyekben nem lehet országos népszavazást tartani. A hivatkozott jogszabályhely a) pontja akként rendelkezik,
hogy nem lehet országos népszavazást tartani az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről. A leírtak alapján
a kezdeményezésben szereplő kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az egyértelműség követelménye
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a népszavazáshoz való jog garanciális eleme, mely magában foglalja a választópolgári és a jogalkotói
egyértelműség követelményét is.
A választópolgári egyértelműség feltétele, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető,
a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni, míg a jogalkotói egyértelműség arra vonatkozik, hogy
a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés el tudja dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és
amennyiben igen, milyen jogalkotásra köteles. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdés sem
a választópolgár sem a jogalkotó számára nem egyértelmű.
A népszavazási kezdeményezés szövegében szereplő, az „oktatási intézmény bejárati ajtójától” kifejezés többféle
értelmezési lehetőséget is felvet. Nem egyértelmű, hogy azon intézmények esetében, amelyek például kerítéssel
vannak körülvéve, ott az oktatási intézmény bejárati ajtaján a kerítés kapuját vagy az intézmény épületébe való
bejutást szolgáló ajtót kell érteni. Nem egyértelmű továbbá az sem, hogy amennyiben az épületbe való bejutást
több ajtó is szolgálja, úgy melyiktől kell a kezdeményezésben szereplő, légvonalban számított 650 méteres körzetet
kijelölni.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján, mivel a kérdésben
nem lehet országos népszavazást tartani, illetve a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.		 A határozat az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésén, az M) cikk (1) bekezdésén, a XIII. cikkén, a 8. cikk (3) bekezdés
a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, 10. § b) és c) pontjain és a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának
(1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés
d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
		

Dr. Bordás Vilmos s. k.,

		

az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 140/2013. (IX. 3.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2013. augusztus 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva
B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés
tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet
benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf. 547;
fax: 06-1-7950304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. július 31-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy dohányterméket forgalmazó üzlet ne
működhessen egészségügyi intézmény bejárati ajtójától légvonalban számított 650 méteres körzetén belül?”
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) B) cikk (1) bekezdése szerint Magyarország független,
demokratikus jogállam. A demokratikus jogállam egyik fő jellemzője a jogbiztonság, és annak érvényesülése.
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Az Alaptörvény M) cikkének (1) bekezdése szerint „Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és
a vállalkozás szabadságán alapszik”. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdésben megtartásra
kerülő érvényes és eredményes népszavazás a jogbiztonságot és a vállalkozás szabadságát, mint alkotmányos jogok
sérelmét eredményezné. A kezdeményezés szerint ugyanis a jelenleg az egészségügyi intézményektől számított
650 méteres körzeten belül lévő dohányboltokban az a dohánytermék-kiskereskedő, aki a fiatalkorúak
dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződés alapján, az adott üzletben a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően végezte a dohánytermékek kiskereskedelmét, a népszavazás eredményeként
megalkotásra kerülő jogszabály alapján abban az üzlethelyiségben már nem gyakorolhatná jogosultságát.
Ezen indokok alapján a jogbiztonság és a vállalkozás szabadságának sérelme a dohánytermék-kiskereskedők
szempontjából egy új egészségügyi intézmény létesítése esetén is fennállna. A Bizottság álláspontja szerint egy
ilyen tartalmú szabályozás a jogbiztonságot és a vállalkozás szabadságát sérti, mely azonban Alaptörvénybe ütközik.
Az Alaptörvény XIII. cikke alapján a tulajdonhoz való jog alkotmányos védelmet élvez, korlátozására csak
közérdekből, olyan módon kerülhet sor, hogy a korlátozás mértéke arányban álljon a jogalkotási cél fontosságával.
A Bizottság álláspontja szerint a kezdeményezésben szereplő, az üzlet tulajdonosát terhelő kötelezettség
– azaz az üzlet megszűntetése vagy áthelyezése –, mely a kezdeményezésben szereplő érvényes és eredményes
népszavazás alapján megalkotandó jogszabály alapján keletkezne, csak távoli kapcsolatban áll a közérdekű célokkal
és így e kötelezettség aránytalan.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben megtartásra kerülő érvényes és eredményes
országos népszavazásból eredő jogalkotási kötelezettségének az Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha
az Alaptörvényben meghatározott alkotmányos jogokat – így a demokratikus jogállam részét képező jogbiztonság
elvét, a vállalkozás szabadságának elvét valamint a tulajdonjoghoz való jogot – korlátozná, amely az Alaptörvény
módosítását tenné szükségessé. Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése taxatíve felsorolja azokat a tárgyköröket,
melyekben nem lehet országos népszavazást tartani. A hivatkozott jogszabályhely a) pontja akként rendelkezik,
hogy nem lehet országos népszavazást tartani az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről. A leírtak alapján
a kezdeményezésben szereplő kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az egyértelműség követelménye
a népszavazáshoz való jog garanciális eleme, mely magában foglalja a választópolgári és a jogalkotói
egyértelműség követelményét is.
A választópolgári egyértelműség feltétele, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető,
a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni, míg a jogalkotói egyértelműség arra vonatkozik, hogy
a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés el tudja dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és
amennyiben igen, milyen jogalkotásra köteles. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdés sem
a választópolgár sem a jogalkotó számára nem egyértelmű.
A népszavazási kezdeményezés szövegében szereplő, az „egészségügyi intézmény bejárati ajtójától” kifejezés
többféle értelmezési lehetőséget is felvet. Nem egyértelmű, hogy azon intézmények esetében, amelyek például
kerítéssel vannak körülvéve, ott az egészségügyi intézmény bejárati ajtaján a kerítés kapuját vagy az intézmény
épületébe való bejutást szolgáló ajtót kell érteni. Nem egyértelmű továbbá az sem, hogy amennyiben az épületbe
való bejutást több ajtó is szolgálja, úgy melyiktől kell a kezdeményezésben szereplő, légvonalban számított
650 méteres körzetet kijelölni.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján, mivel a kérdésben
nem lehet országos népszavazást tartani, illetve a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.		 A határozat az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésén, az M) cikk (1) bekezdésén, a XIII. cikkén, a 8. cikk (3) bekezdés
a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, 10. § b) és c) pontjain és a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának
(1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés
d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
		
		

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 141/2013. (IX. 3.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2013. augusztus 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Vecsei József
(a továbbiakban: beadványozó) által az Országos Választási Szövetség képviseletében benyújtott országos
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet
benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf. 547;
fax: 06-1-7950304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. augusztus 5-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés vizsgálja ki, hogy a bankok és a devizaadósok között létrejött szerződés
a törvényi előírásnak megfelel- e?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés a Magyarország Alaptörvénye
(a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikk (3) bekezdés e) pontjának tiltó rendelkezésébe ütközik, amely szerint nem
lehet országos népszavazást tartani az Országgyűlés hatáskörébe tartozó szervezetalakítási kérdésről. Az Országos
Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben szereplő vizsgálat lefolytatására az Országgyűlés által
létrehozott vizsgálóbizottság keretei között kerülhetne sor. A Bizottság álláspontja szerint a vizsgálóbizottság
létrehozása olyan szervezetalakítási kérdés, mely Alaptörvényben meghatározott tiltott tárgykörnek minősül, így
a kérdésben országos népszavazás nem tartható.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az Nsztv.
13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek. Az egyértelműség követelménye a népszavazáshoz
való jog garanciális eleme, mely magában foglalja a választópolgári és a jogalkotói egyértelműség követelményét
is. A választópolgári egyértelműség követelménye, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen legyen
értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni, míg a jogalkotói egyértelműség arra vonatkozik,
hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés el tudja dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség,
és amennyiben igen, milyen jogalkotásra köteles. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdés sem
a választópolgár sem a jogalkotó számára nem egyértelmű.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy sem a választópolgárok sem a jogalkotó számára nem
egyértelmű az aláírásgyűjtő íven feltüntetett kérdésben szereplő „devizaadósok” és „bankok” kifejezések.
A szóhasználat alapján ugyanis nem dönthető el, hogy pontosan milyen alanyi kört foglalnak magukban
a kifejezések, valamennyi pénzintézetet vagy csak amelyek deviza alapú hiteleket nyújtottak, illetve
a „devizaadósok” kifejezés valamennyi vagy csak például a lakáscélú devizahitellel rendelkezőket takarja.
A kezdeményezés szövegéből nem határozható meg az sem egyértelműen, hogy milyen tárgyú szerződések
felülvizsgálatára vonatkozó szabályozás megalkotására irányul a népszavazási kérdés. A kezdeményezés szövegéből
az sem derül ki továbbá, hogy a szerződéses jogviszonyokra vonatkozó mely törvény általi megfelelés vizsgálatát
kívánja elérni a beadványozó.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés sem a választópolgári,
sem a jogalkotói egyértelműség követelményének nem felel meg, tekintettel arra, hogy az abban szereplő
pontatlan meghatározások miatt a választópolgárok számára egy esetleges népszavazás megtartása során nem
lenne egyértelmű, hogy pontosan milyen tartalmú kezdeményezés támogatásáról döntenek és a jogalkotó
számára sem lenne egyértelmű, hogy egy érvényes és eredményes népszavazás esetén milyen tartalmú jogszabály
megalkotására lenne kötelezett.
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Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján, mivel a kérdésben nem
lehet országos népszavazást tartani, valamint a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.		 A határozat az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés e) pontján, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) és c) pontján,
a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján,
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás
az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint
a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
		
		

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
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