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Kormányrendeletek

A Kormány 125/2015. (V. 27.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron átnyúló optikai
hálózati infrastruktúra összekapcsolásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román
államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra összekapcsolásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron átnyúló optikai
hálózati infrastruktúra összekapcsolásáról
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya, a továbbiakban mint „Felek”
A kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének szándékával,
Elismerve a Felek szándékát kölcsönösen előnyös együttműködés megvalósítására az államhatár mindkét oldalán
az optikai hálózati infrastruktúra fejlesztése révén,
Figyelemmel a „Boundless World – Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub-Region
and Bihor County” (HURO/1101/002/1.2.1.) elnevezésű projektre, továbbá a Magyarország–Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. kapcsán az ezen projekt megvalósítására nyújtott pénzügyi
támogatásra,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
Jelen Megállapodás alkalmazásában az alábbi fogalmak jelentése a következő:
a)
építés: azon munkálatok, amelyek a két ország közötti optikai kábelek elhelyezésének előkészítésére
és a magyar–román államhatárt keresztezve történő lefektetésére irányulnak, annak érdekében, hogy
összekapcsolják a projekt tárgyát képező optikai hálózatot,
b)
szervezet: a projekt tárgyát képező optikai hálózat kiépítésében közreműködő szervezeti egység.

2. cikk
(1) A Megállapodás a „Boundless World – Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés
Sub-Region and Bihor County” (HURO/1101/002/1.2.1.) elnevezésű projektben előirányzott optikai hálózatnak
a magyar–román államhatáron, a magyarországi Ártánd és a romániai Bors települések közötti határátkelőhelyek
között, az államhatár vonalától számított 100 méteren belül történő összekapcsolását szabályozza.
(2) A jelen cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek elvégzésére a két Fél nemzeti jogszabályainak betartásával
kerül sor.

3. cikk
(1) A jelen Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásáért felelős:
a)
Magyarország részéről: az elektronikus hírközlésért felelős miniszter irányítása alatt álló minisztérium.
b)
Románia részéről: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, Információs Társadalomért Felelős
Minisztérium.
(2) A Felek intézkedéseket hoznak a jelen Megállapodás tárgyát képező projekt megvalósításának elősegítésére.
Az (1) bekezdésben említett, a Megállapodásban foglaltak megvalósításáért felelős hatóságok kijelölik a projekt
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megvalósításába bevonandó és abban részt vevő szervezeteket, és kölcsönösen tájékoztatják egymást a szervezetek
megnevezéséről, székhelyéről és képviselőiről, illetve az ezekben történő bármely változásról.

4. cikk
(1) A jelen Megállapodás megvalósításával kapcsolatos munkálatokat végző személyek a hatályos jogszabályok
értelmében a nemzetközi forgalom részére megnyitott határátkelőhelyeken léphetik át az államhatárt.
(2) A szervezetek kérik mindkét fél határellenőrzési hatóságának jóváhagyását a 2. cikk (1) bekezdésében
meghatározott körzetben elvégzendő építési munkálatokhoz, részletezve a megvalósításra kerülő tevékenységeket.

5. cikk
(1) A szervezetek előzetesen, a Felek nemzeti jogszabályaival összhangban intézkednek az optikai kábelhálózat építési
munkálatainak megvalósításához szükséges engedélyek megszerzése érdekében.
(2) A projekt tárgyát képező, a 2. cikkben említett optikai kábelek építési munkálatai keretében mindkét Fél a saját
államának területén lévő hálózati szakaszt építi meg az optikai kábelek elhelyezési területe szerint érintett állam
műszaki és jogszabályi előírásainak megfelelően, ideértve az egészség-, és munkavédelmi előírásokat is.
(3) Az építés során az ellenőrző hatóságoknak jogában áll ellenőrizni a projekt helyszíneit és intézkedhetnek a saját
államuk területén részükre biztosított hatáskörükön belül.

6. cikk
A jelen Megállapodás értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő bármilyen nézetkülönbséget
a Felek békés úton rendezik.

7. cikk
A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a 2. cikkben említett, a projektben meghatározott építés
megkezdésének időpontjáról.

8. cikk
(1) Jelen Megállapodás azon későbbi értesítés kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba,
amelyben a Felek diplomáciai úton kölcsönösen tájékoztatják egymást a hatályba lépéshez szükséges hazai
eljárások megtörténtéről.
(2) Jelen Megállapodás a hatályba lépésének napjától számított 12 (tizenkét) hónapig érvényes.
(3) Jelen Megállapodás a Felek egyetértése esetén bármikor, írásban módosítható. A módosítások a jelen cikk
(1) bekezdésében előírtaknak megfelelően lépnek hatályba.
(4) Jelen Megállapodás bármelyik Fél által, a másik Félnek diplomáciai úton továbbított írásos értesítéssel felmondható.
Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 6 (hat) hónap
elteltével hatályát veszti.
Készült Budapesten, 2015. év május hó 7. napján, két eredeti példányban, mindegyik magyar és román nyelven,
mindkét szöveg egyaránt hiteles.
Magyarország Kormánya
nevében
4. §

Románia Kormánya
nevében”

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és
a Megállapodás 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját, valamint a Megállapodás, illetve e rendelet
hatályvesztésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az elektronikus hírközlésért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 126/2015. (V. 27.) Korm. rendelete
a helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási
szabályairól
A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés f ) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendeletet – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján – a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108/A. § szerint mellőzhető
versenyeztetés esetén a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréjének
(a továbbiakban: csereügylet) fővárosi vagy megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) általi
jóváhagyására irányuló eljárásban (a továbbiakban: eljárás) kell alkalmazni.
2. §

(1) Az eljárás kérelemre indul, az eljárást a helyi önkormányzat kezdeményezi.
(2) A csereügylet jóváhagyásáról a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes kormányhivatal dönt. Amennyiben
a csereügylet helyi önkormányzatok között jön létre, a helyi önkormányzatok képviselő-testületei állapodnak meg
arról, hogy a kérelmet melyik helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtják be.

3. §

(1) A kérelemhez mellékelni kell:
a)
a helyi önkormányzat képviselő-testületének döntését, amely tartalmazza a polgármester felhatalmazását
a csereszerződés aláírására, valamint a csereügylet jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtására,
b)
a helyi önkormányzat képviselő-testületének döntését arról, hogy a csereügylet megkötése mely kötelező
feladat ellátását vagy gazdasági érdek érvényesülését biztosítja,
c)
társasági részesedés, illetve ingatlanok cseréje esetén – a (2) bekezdés a) pont szerinti eset kivételével –
a szerződő felek által aláírt csereszerződést,
d)
amennyiben a csereügylet helyi önkormányzatok között jön létre a helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek döntését arról, hogy a kérelmet melyik helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes
kormányhivatalhoz nyújtják be.
(2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező- és erdőgazdasági
hasznosítású földek esetében a kérelemhez mellékelni kell:
a)
a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyását tartalmazó csereszerződést, vagy
b)
a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyását nem igénylő csereszerződés esetében igazolást
arról, hogy a szerződés hatályosságához nem szükséges a hatósági jóváhagyása.
(3) Ha a szerződésből nem állapítható meg, hogy az értékarányosság fennáll-e, annak igazolása érdekében
a kérelemhez mellékelni kell:
a)
az egyes vagyontárgyak értékét igazoló szakértői véleményt,
b)
önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében a vagyonkataszter nyilvántartás kivonatát, vagy
c)
a felek által beterjesztett egyéb bizonyítékokat.
(4) Ha a csereügylet helyi önkormányzatok között jön létre az (1) bekezdésben foglalt mellékleteket
önkormányzatonként egy-egy példányban kell benyújtani. A csereszerződést legalább eggyel több, ingatlannyilvántartási bejegyzéshez szükséges példányban kell benyújtani.

4. §		
A kormányhivatal a csereügylet jóváhagyására vonatkozó kérelem elbírálása során vizsgálja, hogy a csereügylet
megfelel-e az Mötv. 108/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.
5. §

(1) A csereügylet jóváhagyásról a kormányhivatal egyszerűsített határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg a csereszerződés
valamennyi példányát záradékkal látja el.
(2) A jóváhagyó záradéknak tartalmaznia kell a kormányhivatal
a)
megnevezését,
b)
jóváhagyásáról szóló határozata számát,
c)
csereügylet jóváhagyására történő utalást,
d)
tájékoztatását, hogy a jóváhagyás nem pótolja a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket,
e)
hatáskörét megállapító jogszabályra történő utalást,
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f)
g)
h)

döntéshozatala helyét és idejét,
hatásköre gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, aláírását és
bélyegzőlenyomatát.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 127/2015. (V. 27.) Korm. rendelete
a Néprajzi Múzeumról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Néprajzi Múzeum jogállása
1. §		
A Néprajzi Múzeum a kultúráért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.
2. §		
A Néprajzi Múzeumot főigazgató vezeti.
3. §		
A Néprajzi Múzeum gazdasági szervezettel rendelkezik.

2. A Néprajzi Múzeum feladatai
4. §		
A Néprajzi Múzeum a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvényben rögzített muzeális intézményi feladatokat látja el.

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
A Néprajzi Múzeum alapító okiratának e rendelet alapján szükséges módosítása 2015. április 1-jétől alkalmazandó.
7. §		
A Néprajzi Múzeum gazdasági szervezete által, 2015. április 1-je és e rendelet hatálybalépése között ellátott
feladatok tekintetében a Néprajzi Múzeum gazdasági szervezetét 2015. április 1-jén kormányrendelet alapján
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági szervezetének kell tekinteni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 128/2015. (V. 27.) Korm. rendelete
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Tv. 7. § (1) bekezdésében említett alapösszeg 2015. évben 90 005 forint.
(2) Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 128/2015. (V. 27.) Korm. rendelettel
megállapított, az (1) bekezdésben meghatározott alapösszeg figyelembevételével kiszámított életjáradék
2015. január 1-jétől illeti meg a kárpótlásra jogosultakat. A kárpótlás már folyósított és megemelt összege közötti
különbözet kifizetésére 2015. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, legkésőbb 2015. július 31-ig kerül sor.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelete
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok
kiszabásának részletes szabályairól
A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
A rendelet hatálya kiterjed a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény
(a továbbiakban: Fttv.)
a)
18. § (7), (8) és (11) bekezdésében, valamint 19. § (8) bekezdésében szabályozott adatszolgáltatási
kötelezettséget elmulasztó;
b)
28. § (10) bekezdése szerinti jogosulatlan földmérési tevékenységet végző;
c)
28. § (11) bekezdése szerint állami alapadat-adatbázisokat jogosulatlanul felhasználó;
d)
30. § (3) bekezdése szerinti engedély nélküli vagy engedélytől eltérő tevékenységet végző
természetes és jogi személyre.
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában közpénz a központi és az önkormányzati költségvetésből, valamint az európai uniós
támogatásokból származó pénzeszköz.
(2) E rendelet alkalmazásában a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) és a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok, a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi
területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerinti ingatlanügyi hatósági jogkörükben járnak el.
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2. Az adatátadás elmulasztásáért kiszabható bírság
3. §

(1) Az Fttv. 18. § (7) és (8) bekezdésében, valamint 19. § (8) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás
elmulasztásáért kiszabható bírság mértéke az adattartalom előállításához felhasznált közpénz 10%-a, de legalább
50 000 forint, és legfeljebb 20 000 000 forint.
(2) A bírságot a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) szabja ki.

4. §

(1) Az Fttv. 18. § (11) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás elmulasztása esetén kiszabható bírság mértéke:
a)
amennyiben az adat részben vagy egészben közpénz felhasználásával került előállításra, a felhasznált
közpénz 10%-a, de legalább 50 000 forint, és legfeljebb 200 000 forint,
b)
amennyiben nem közpénz felhasználásával került az adat előállításra, 50 000 forint.
(2) A bírságot a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv szabja ki.

3. Jogosulatlan földmérési tevékenységért kiszabható bírság
5. §

(1) Az Fttv. 28. § (10) bekezdése szerinti jogosulatlan földmérési munkavégzésért kiszabható bírság mértéke
100 000 forint.
(2) A bírságot az illetékes kormányhivatal szabja ki.
(3) A bírság a jogsértés ismételt elkövetése esetén újból kiszabható.

4. Állami alapadat-adatbázisok jogosulatlan felhasználásáért kiszabható bírság
6. §

(1) Az Fttv. 28. § (11) bekezdése szerint meghatározott jogosulatlan adatfelhasználásért kiszabható bírság mértéke
100 000 forint.
(2) A bírságot a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó alapadatok vonatkozásában az Fttv. szerinti
alapadat-adatbázist kezelő járási (fővárosi kerületi) hivatalok, kormányhivatal, illetve FÖMI, a honvédelemért felelős
miniszter felelősségi körébe tartozó alapadatok vonatkozásában a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős
szerv szabja ki.

5. Légitávérzékelési tevékenység jogosulatlan végzéséért kiszabható bírság
7. §

(1) A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló kormányrendelet
szerinti engedély nélküli vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő légi távérzékelési tevékenység esetén, az Fttv. 30. §
(3) bekezdése alapján kiszabható bírság mértéke 100 000 forint.
(2) A bírságot a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv szabja ki.

6. A bírság megfizetése
8. §

(1) Az e rendelet alapján kiszabott bírságot a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül,
a bírságot kiszabó határozatban megjelölt számlaszámra kell megfizetni.
(2) A bírság befizetésekor az átutalási megbízás, vagy a fizetési számlára történő készpénz-befizetési megbízást igazoló
szelvény részének közlemény rovatában a „BIR” mozaikszót és a bírságot elrendelő határozat számát fel kell tüntetni.

7. Záró rendelkezés
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 130/2015. (V. 27.) Korm. rendelete
a belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló
333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló 333/2007. (XII. 13.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 23. cikk (1) bekezdésében, 25. cikk (1) bekezdésében és 26. cikk
(1) bekezdésében megjelölt valamely feltétel fennállása esetén
a) a határterület egészére vagy egyes szakaszaira, valamint
b) az Európai Unió tagállamai között belső járatként közlekedő légi, vasúti és vízi járatoknak Magyarország
államhatárának átlépésére
a belső határon határellenőrzés rendelhető el.”
2. §		
Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A határrendészetért felelős miniszter feladata
a) a Kormány előzetes hozzájárulása alapján a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 24. cikk (1) és (2) bekezdésében
meghatározott tájékoztatás és értesítés, valamint a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 24. cikk (5) bekezdésében
meghatározott egyeztetés,
b) a határellenőrzés azonnali visszaállításakor a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 25. cikk (2) bekezdésében
meghatározott értesítés,
c) a schengeni övezet működését általánosan veszélyeztető kivételes körülmények esetén alkalmazható különös
eljárás során a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 26. cikk (2) bekezdésében meghatározott értesítés,
d) a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 29. cikkében meghatározott jelentés elkészítése és benyújtása,
e) a nyilvánosság Schengeni határ-ellenőrzési kódex 30. cikkében meghatározott tájékoztatása, és
f ) a Kormány előzetes hozzájárulása alapján a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 23. cikk (1) bekezdésében
megjelölt valamely feltétel fennállása esetén az Európai Bizottság felkérése arra, hogy nyújtson be javaslatot
az Európai Tanácsnak arra vonatkozóan, hogy egy vagy több tagállam állítsa vissza a határellenőrzést belső
határainak teljes hosszán vagy bizonyos részein.”
3. §		
Az R. 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a határellenőrzéshez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, valamint azok fenntartása
költségeinek fedezetéről a határellenőrzés Schengeni határ-ellenőrzési kódex)
„a) 23. és 26. cikke szerinti ideiglenes visszaállítása esetén az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatása
mellett a határrendészetért felelős miniszter és az állami infrastruktúra-beruházásokért felelős miniszter együttes
előterjesztése alapján az 1. §-ban meghatározott határellenőrzés elrendelésével egyidejűleg,”
(dönt.)
4. §		
Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Ez a rendelet
a) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. cím II. fejezetében
meghatározott rendelkezések,
és
b) az 562/2006/EK rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közötti ideiglenes
visszaállítására vonatkozó közös szabályok megállapítása érdekében történő módosításáról szóló, 2013. október 22-i
1051/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
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6. §		
Ez a rendelet az 562/2006/EK rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közötti
ideiglenes visszaállítására vonatkozó közös szabályok megállapítása érdekében történő módosításáról szóló,
2013. október 22-i 1051/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelete
az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával kapcsolatos
jogszabályok módosításáról
A Kormány
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
LX. törvény 14. § (5) bekezdés b) és e) pontjában,
a 2. 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), g) és j) pontjában, valamint az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. §
(5) bekezdés d) és e) pontjában,
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 n), p) és r) pontjában, valamint
a 4. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f ) és g) 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
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 (a továbbiakban:
323/2007. Korm. rendelet) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendeletben nem szabályozott, a számlavezetési díjat érintő kérdésekben – így a számlavezetési díj
megfizetésére, illetve meg nem fizetés esetén alkalmazott jogkövetkezményekre vonatkozóan – 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. rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”
2. §		
A 323/2007. Korm. rendelet „A kiotói egység értékesítésének feltételei” alcím címe helyébe a következő szöveg lép:

„A kiotói egység értékesítésének feltételei és elszámolásának szabályai”
3. §		
A 323/2007. Korm. rendelet 20. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A miniszter megkeresésére az államháztartásért felelős miniszter a kiotói egységek értékesítésével
összefüggésben – a Jegyzőkönyv első kötelezettségvállalási időszaka kiegészítő periódusának végétől számított
8 napon belül – tájékoztatja a minisztert az adott időszakot követő elszámoláshoz és megfelelés teljesítéséhez
szükséges adatokról és információkról.
(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatás nem érinti a miniszter azon jogát, hogy az államháztartásért felelős miniszter
azon vagyonpolitikai döntéseiről, amelyek a kiotói egységekre vonatkoznak, a fenti időpontot megelőzően is
bármikor tájékoztatást kérhessen. Az államháztartásért felelős miniszter a tájékoztatást ebben az esetben 15 napon
belül küldi meg a miniszter részére.
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(5) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján a miniszter elkészíti az adott időszakot követő elszámolási és
megfelelési jelentést, amelyet – a Keretegyezmény alapján korábban meghozott nemzetközi megállapodásban és
döntésben foglaltak szerint – 2016. január 2. napjáig továbbít az ENSZ Titkárság felé.
(6) A miniszter a benyújtott jelentés tartalmáról – az (5) bekezdés szerinti határidőt követő 15 napon belül –
tájékoztatást nyújt az államháztartásért felelős miniszter részére.”
4. §		
Hatályát veszti a 323/2007. Korm. rendelet 2. § 1., 3–4., 6–8., 11–12., 14–15., 18–20. pontja, 22–26. §-a, 28–35. §-a és
az 5., valamint a 6. melléklete.

2. 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
5. §

(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: 410/2012. Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A kibocsátási engedély iránti kérelmet az üzemeltető a környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság)
honlapján közzétett nyomtatványok alkalmazásával cégszerű aláírással ellátva a hatóság központi e-mail címére
elektronikusan, a hatóság külön felhívására írásban postai úton nyújtja be a hatósághoz. A nyomtatványok kitöltését
segítő útmutatókat a hatóság a honlapján közzéteszi. A hatóság a kibocsátási engedélyezési eljárás lefolytatásához
és a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez jogosult önálló
elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők erre irányuló tájékoztatása mellett. A hatóság minden év
december 31. napjáig köteles a honlapján közzétenni a kibocsátási engedélyezési eljárás jogszabályi követelményeit
a következő évre vonatkozóan.”
(2) A 410/2012. Korm. rendelet 1. § (4)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A kibocsátási engedély iránti kérelmet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
66. §-ában meghatározott, a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági engedély vagy határozat jogerőre
emelkedését követően lehet benyújtani a hatósághoz.
(5) A hatóság a kibocsátási engedélyt a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági engedély vagy határozat
alapján adja ki, ha megállapítja, hogy az üzemeltető megfelel az Ügkr. tv.-ben foglalt feltételeknek. A kibocsátási
engedély részletes tartalmi követelményeit a 3. melléklet állapítja meg.
(6) Az üzemeltető a kibocsátások nyomonkövetését 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, kibocsátási- és oxidációs tényezőit alkalmazza.
(7) Az üzemeltető és annak tüzelőanyag szolgáltatója, beszállítója köteles folyamatosan biztosítani
a) a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
127/1991. Korm. rendelet) szerint szükséges, etalonra visszavezethető mérőeszközöket, mérőberendezéseket
és mérőrendszereket (a továbbiakban együttesen: mérőrendszerek) az üzemeltetőnél felhasznált tüzelőanyag
mennyiségének számbavételére, és
b) a 127/1991. Korm. rendelet szerint szükséges, etalonra visszavezethető mérőrendszerek hitelességét és
kalibrációját igazoló érvényes hitelesítési és kalibrálási bizonyítványokat, amelyeken szerepel a pontosság vagy
a hibahatár annak érdekében, hogy az üzemeltető számára biztosítsa a kibocsátási engedélyében feltüntetett
meghatározási szinteknek való megfelelést.
(8) Az üzemeltetőnél felhasznált tüzelőanyag mennyiségének számbavételére szolgáló, a 127/1991. Korm. rendelet
szerint szükséges, etalonra visszavezethető mérőrendszerek hitelesítési és kalibrálási bizonyítványait kibocsátó
szervezetek kötelesek feltüntetni a hitelesítési és kalibrálási bizonyítványokon a pontosságot vagy a hibahatárt,
az érvényességet, valamint a további kalibrációk javasolt gyakoriságát. Az üzemeltető és annak tüzelőanyag
szolgáltatója, beszállítója csak az így kiállított hitelesítési és kalibrálási bizonyítványokat köteles befogadni
a hitelesítési és kalibrálási bizonyítványokat kibocsátó szervezetektől.”

6. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A kibocsátási engedély alapján a létesítmény üzembe helyezhető:
a) a kibocsátási engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 éven belül,
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b) ha az 1. § (4) bekezdése szerinti engedély vagy határozat hatályának lejárta hamarabb következik be, mint
a kibocsátási engedély közlésétől számított 3 év, úgy az 1. § (4) bekezdése szerinti engedély vagy határozat
hatályának lejártáig, vagy
c) ha az 1. § (4) bekezdése szerinti engedély vagy határozat felfüggesztése, korlátozása vagy visszavonása iránt
eljárás indul, az engedély vagy határozat felfüggesztését, korlátozását vagy visszavonását elrendelő döntés jogerőre
emelkedéséig.
(2) 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 az üzembe
helyezést megelőző 30 napon belül írásban bejelenteni. Ha az üzembe helyezés az (1) bekezdésben előírt időpontig
nem következett be, a hatóság a kibocsátási engedélyt visszavonja.
(3) Az üzemeltető köteles
a) a 3. melléklet g) pontjában nevesített, a környezethasználat feltételeit megállapító, a tevékenység alapjául
szolgáló engedély adataiban bekövetkezett változást a változás nyomán kiadott környezethasználat feltételeit
megállapító engedély vagy határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül,
b) a 3. melléklet h) pontjában foglalt és a létesítményben a környezethasználat feltételeit megállapító engedély
vagy határozat alapján folytatott tevékenységben bekövetkező változást
ba) a változást követő 15 napon belül,
bb) ha a tevékenységváltozás a már kiadott, a környezethasználat feltételeit megállapító engedély vagy határozat
tartalmát is érinti, a változás nyomán kiadott környezethasználat feltételeit megállapító engedély vagy határozat
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül
bejelenteni a hatóság részére.
(4) Az üzemeltető köteles
a) a 3. melléklet b)–f ) pontjában foglalt adatok megváltozását a változás nyomán kiadott környezethasználat
feltételeit megállapító engedély vagy határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül,
b) a 3. melléklet i) és j) pontjában foglalt, az engedélyezett kibocsátási kategóriában, valamint a jóváhagyott
nyomonkövetési tervben rögzített adatok tervezett megváltozását legalább 45 nappal előre, a kibocsátási engedély
módosítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg
a hatóság részére bejelenteni.
(5) Az üzemeltető haladéktalanul köteles a hatóság részére bejelenteni a kibocsátási engedély módosítása iránti
kérelem benyújtásával egyidejűleg, ha a kibocsátások a kibocsátási engedélyben előírt, illetve a jóváhagyott
adatmeghatározási szintekhez tartozó pontosságnál nagyobb pontossággal határozhatók meg, vagy ha a hitelesítő
a kibocsátások pontosabb meghatározására tesz javaslatot. Az üzemeltető a (3) és (4) bekezdésben foglalt
bejelentéssel egyidejűleg a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelmet köteles benyújtani, ha e változás a már
kiadott kibocsátási engedély módosítását is szükségessé teszi.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt bejelentés és kérelem alapján a hatóság intézkedik a már kiadott kibocsátási engedély
módosítása iránt, amely eredményeként ugyanazon engedélyazonosító alatt új kibocsátási engedélyt ad ki, és
a korábbi engedélyt egyidejűleg visszavonja.
3. § (1) Az üzemeltető a harmadik kereskedési időszakban minden tárgyévet követő év január 20-ig
a) a létesítmény kapacitásával, tevékenységi szintjével és működésével kapcsolatos, az Ügkr. tv. 2. § 13., 40. és
41. pontjában foglaltaknak megfelelő jelentős, a tárgyévben bekövetkezett tényleges változásról akkreditált
hitelesítő szervezet által hitelesített formanyomtatvány benyújtásával,
b) az Ügkr. tv. 2. § 12., 13., 40. és 41. pontjában foglaltaknak megfelelő, továbbá a 12. § (1) bekezdése szerinti,
a tárgyévet követő évre vonatkozó bármely tervezett változásról cégszerű aláírással ellátva, írásban, postai úton,
valamint
c) ha a létesítményben a tárgyévre vonatkozóan nem történt a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységek
mennyiségét csökkentő, az a) pontban hivatkozott tényleges jelentős változás, akkor ennek tényéről cégszerű
aláírással ellátva, írásban, postai úton
jelentést nyújt be az államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett
minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) honlapján közzétett módon.
(2) A miniszter a tárgyévet követő év január 1-jéig köteles a honlapján közzétenni az (1) bekezdés szerinti
kötelezettség határidőben történő teljesítéséhez szükséges követelményeket.
(3) A jelentős változás megtörténtének megítélésekor
a) a Nemzeti Végrehajtási Intézkedésekben,
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b) az Ügkr. tv. 2. § 12. és 13. pontja által definiált változásokon átesett létesítmények esetében a miniszter által
határozatban jóváhagyott adatokkal módosított kérelemben vagy
c) az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) és c) alpontja szerinti új belépő esetében a miniszter által határozatban jóváhagyott új
belépő kérelemben
a létesítményrészre meghatározott kezdeti tevékenységi szintet kell alapul venni.
(4) Ha egy létesítményben már a 2012. vagy az azt követő, a tárgyévet megelőző évek valamelyikében a kiosztható
kibocsátási egységek mennyiségét megváltoztató jelentős változás következett be, úgy a változás megítélésekor
a) a létesítmény részére utoljára kiosztásra került kibocsátási egységmennyiségek alapjául szolgáló, a miniszter által
jóváhagyott adatok, vagy
b) ha a létesítményre vonatkozóan jelentős változás miatti adatszolgáltatás került benyújtásra, és emiatt
a létesítmény térítésmentes egységkiosztásban nem részesült, úgy az utolsó alkalommal a miniszterhez benyújtott
változásbejelentést követően a miniszter által jóváhagyott adatok
az irányadóak.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) és c) alpontja szerinti új belépő létesítmények
számára is kötelező, amelyeknek e rendelet 11. § (1) bekezdésének megfelelően a miniszterhez benyújtott kérelme
még nem került elbírálásra.
(6) A miniszter jogosult az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatáson túl a vonatkozó hazai és európai
uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez további információkat kérni az üzemeltetőktől.
(7) Ha az üzemeltető által az (1) és (6) bekezdés alapján tett jelentés a tárgyévet követő év vonatkozásában
a térítésmentesen kiosztásra kerülő kibocsátási egységek mennyiségében változást eredményez a tárgyévre
vonatkozó utolsó nemzeti kiosztási táblában térítésmentes kiosztásra megállapított kibocsátási egységek számához
képest, úgy a tárgyévre és az adott kereskedési időszak további éveire kiosztásra kerülő kibocsátási egységek
mennyiségét az üzemeltető részére a miniszter határozatban állapítja meg.
(8) Ha a tárgyévet megelőző évben nem történt a létesítmény működésében a térítésmentesen kiosztandó
kibocsátási egység mennyiségét csökkentő jelentős változás, úgy egyszerűsített eljárás keretében, az (1) bekezdés
c) pontja szerinti jelentés alapján a miniszter által kiadott határozat jogerőre emelkedését követően a hatóság
az érintett létesítmény részére az adott évre vonatkozóan kiosztja a korábban megállapított kibocsátási
egységmennyiséget. Ha a létesítményt érintően olyan, e rendelet szerinti eljárás van folyamatban, amely
a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységmennyiségnél több egységmennyiséget állapít meg, egyszerűsített
eljárás keretében a miniszter által kiadott határozat alapján a hatóság az érintett létesítmény részére az adott évre
vonatkozóan kiosztja a korábban megállapított kibocsátási egységmennyiséget, míg a többlet-egységmennyiség
kiosztására a többlet-egységmennyiség megállapításáról szóló miniszteri határozat jogerőre emelkedését követően
kerül sor.
(9) A (7) és (8) bekezdés tekintetében az ügyintézési határidő az (1) bekezdésben meghatározott jelentés
miniszterhez történő megérkezését követő napot követő hónap utolsó napja.
(10) Az e § szerinti adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez a miniszter jogosult önálló
elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők megfelelő tájékoztatása mellett.
4. § (1) A kis kibocsátónak minősülő légi jármű üzembentartó által a hatóságnak jóváhagyásra benyújtott
egyszerűsített nyomonkövetési terv a 601/2012/EU bizottsági rendelet 54. cikk (3) bekezdésében foglaltakat
tartalmazza.
(2) A légi jármű üzembentartó a nyomonkövetési tervet a hatóság honlapján közzétett nyomtatványok
alkalmazásával, cégszerű aláírással ellátva, postai úton, elektronikus adathordozó alkalmazásával nyújtja be
jóváhagyásra a hatóság részére. A nyomtatványok kitöltését segítő útmutatókat a hatóság a honlapján minden
év december 31. napjáig közzéteszi. A hatóság a nyomonkövetési terv benyújtására jogosult önálló elektronikus
rendszert létrehozni a légi jármű üzembentartók megfelelő tájékoztatása mellett.
(3) A hatóság
a) jóváhagyja a nyomonkövetési tervet, ha az megfelel a 601/2012/EU bizottsági rendeletben és az Ügkr. tv.-ben
foglaltaknak,
b) elutasítja a nyomonkövetési terv jóváhagyására vonatkozó kérelmet, ha a nyomonkövetési terv nem felel meg
a 601/2012/EU bizottsági rendeletben és az Ügkr. tv.-ben foglaltaknak.
(4) Ha a nyomonkövetési terv jóváhagyására vonatkozó kérelmet a hatóság elutasítja, a légi jármű üzembentartó
az elutasításról szóló határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, a határozatban foglaltaknak megfelelő
nyomonkövetési tervet nyújt be a hatóságnak.
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(5) Az akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített éves kibocsátási jelentést és tonnakilométer-adatokat
tartalmazó jelentést az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó a hatóság által honlapján közzétett kérelem és
nyomtatványok alkalmazásával, cégszerű aláírással ellátva, írásban, postai úton, elektronikus adathordozón nyújtja
be a hatóság részére. A számításokat tartalmazó mellékleteket elektronikus úton újraszámolható formátumban is be
kell nyújtani.
(6) A hatóság az (5) bekezdés szerinti jelentések elkészítését segítő útmutatókat a honlapján minden év
december 31. napjáig közzéteszi, és gondoskodik annak az üzemeltetők és légi jármű üzembentartók felé
elektronikus úton történő közléséről. A hatóság a jelentések benyújtására jogosult önálló elektronikus rendszert
létrehozni az üzemeltetők és légi jármű üzembentartók megfelelő tájékoztatása mellett.
(7) Az (5) bekezdésben meghatározott hitelesített jelentéseken túl a hatóság jogosult – az engedélyben
meghatározott tevékenységekre vonatkozóan, az engedélyben és az alkalmazandó jogszabályokban foglalt
követelmények teljesítéséhez szükséges – további rendszeres, illetve eseti információkat kérni.”
7. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyzékkezelő az adott évben az üzemeltetők és a légi jármű üzembentartók részére ingyenesen
kiosztásra került ÜHG-egységek pontos mennyiségéről a kiosztásban részesült üzemeltetők és a légi jármű
üzembentartók megjelölésével a kiosztás megtörténtét követő 15 napon belül tájékoztatást nyújt a miniszter
és az energiapolitikáért felelős miniszter részére. A tájékoztatás kézhezvételét követően a miniszter minden év
június 30. napjáig tájékoztatja az MNV Zrt.-t az üzemeltetők és a légi jármű üzembentartók részére ingyenesen
kiosztásra került ÜHG-egységek mennyiségéről a kiosztásban részesült üzemeltetők és a légi jármű üzembentartók
megjelölésével.”
8. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A miniszter az ÜHG-egységek értékesítéséből származó, a Magyarország központi költségvetéséről szóló
törvény szerint felhasználható összegről minden hónap 20. napjáig tájékoztatja az energiapolitikáért felelős
minisztert. Ezen kötelezettség a minisztert az energiapolitikáért felelős miniszter külön kérelme alapján is terheli
az előzőekben meghatározott határidőktől eltérően.”
9. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a rendelet a következő 12/A. §-sal
egészül ki:
„12. § (1) A létesítmény bezárásának minősül:
a) ha a létesítmény kibocsátási engedélyét jogerősen visszavonták;
b) ha a kibocsátási engedély alapjául szolgáló, a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági engedélyt vagy
határozatot jogerősen visszavonták;
c) ha a kibocsátási engedély alapjául szolgáló, a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági engedélyt vagy
határozatot jogerősen felfüggesztették;
d) a létesítményben folytatott üvegházhatású gáz kibocsátására feljogosító kibocsátási engedélyhez kötött
tevékenység végleges megszüntetése;
e) a létesítmény kapacitásának az Ügkr. tv. 1. mellékletében meghatározott küszöbérték alá csökkentése végleges
jelleggel;
f ) ha a létesítmény üzemeltetése vagy az üzemeltetés újraindítása műszakilag nem lehetséges; vagy
g) 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) A miniszter az üzemeltető kérelmére az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott időszakot legfeljebb
18 hónappal meghosszabbíthatja, ha az üzemeltető igazolni tudja, hogy a létesítmény 6 hónapon belül olyan
kivételes és előre nem látott körülmények miatt nem tudta folytatni működését, amelyeket a legteljesebb
gondosság mellett sem lehetett volna elkerülni, és amelyek kívül esnek az érintett létesítmény üzemeltetőjének
hatáskörén. Ilyen körülménynek minősülnek különösen természeti katasztrófák, háború, háborús fenyegetés,
terrorcselekmények, forradalom, lázadás, szabotázs, vandalizmus. A bezárttá-minősítés felfüggesztésére
vonatkozó kérelmet a miniszterhez kell benyújtani. A kérelem tartalmazza a bezárttá-minősítés felfüggesztésének
kezdő időpontját és a bezárttá-minősítés felfüggesztésének okát, amelyhez mellékelni kell a rendelkezésre álló,
a bezárttá-minősítés felfüggesztésének okát alátámasztó dokumentumok másolatát. Kizárólag gazdasági okok nem
indokolhatják a bezárttá minősítés felfüggesztését.
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(3) Az (1) bekezdés g) pontja és a (2) bekezdés nem alkalmazandó a tartalék- vagy készenléti üzemmódban tartott,
és a szezonális rendszerben üzemeltetett létesítményekre, ha:
a) az üzemeltető rendelkezik az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedéllyel és valamennyi más
vonatkozó engedéllyel,
b) az üzemeltetés megindítása a létesítményen végzett fizikai változtatások nélkül műszakilag lehetséges, és
c) rendszeresen végeznek karbantartást.
(4) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a miniszter a térítésmentes kiosztás végrehajtását a létesítmény
újraindításának igazolásáig végzéssel felfüggesztheti.
(5) A létesítmény üzemeltetője a bezárás napjától számított 30 napon belül köteles a létesítmény bezárttáminősítésének tényét bejelenteni a hatóság honlapján közzétett módon a hatóságnak, valamint a Minisztérium
honlapján közzétett nyomtatvány kitöltése 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 az (1) bekezdés a)–c) pontjában rögzített engedély vagy határozat jogerőre emelkedésének napja,
az (1) bekezdés d)–g) pontjában meghatározott esemény bekövetkezésének a napja.
(6) A bezáró létesítmény üzemeltetője az (5) bekezdésben meghatározott bezárás napjától vagy – ha a hatóság
a bezárás napját hivatalból észleli – a kibocsátási engedélyt visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított
60 napon belül köteles a bezárás évére vonatkozó, az akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített jelentést tenni.
(7) Az (1) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott esetekben a hatóság a kibocsátási engedélyt az (5) bekezdés
szerinti bejelentés alapján visszavonja. A bezárásra tekintet nélkül az (5) bekezdésben meghatározott bezárás
napjáig fennálló nyomonkövetési, jelentéstételi kötelezettségét az üzemeltetőnek a vonatkozó jogszabályok
szerint teljesítenie kell. A bezárás napjáig fennálló kibocsátási egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségét
az üzemeltetőnek legkésőbb a bezárás napjától vagy – ha a hatóság a bezárás napját hivatalból észleli –
a kibocsátási engedélyt visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül teljesítenie kell.
Ha a bezárás évére vonatkozó hitelesített kibocsátási jelentéstétel időpontjáig a tárgyévi térítésmentes kibocsátási
egységek kiosztására nem kerül sor, a bezárás évére vonatkozó egységvisszaadás határideje a létesítmény részére
történő kiosztás megtörténtét követő 30 nap.
(8) Ha 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
az (5) bekezdésben rögzített bezárttá-minősítés tényének bejelentésétől vagy – ha a hatóság a bezárás napját
hivatalból észleli – a kibocsátási engedélyt visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül
felszólítja a számlatulajdonost egy olyan másik számla megnevezésére, amelyre ezeket a kibocsátási egységeket
át kívánja vezettetni. Ha a számlatulajdonos 30 napon belül nem válaszol a jegyzékkezelő felszólítására, akkor
a jegyzékkezelő a kibocsátási egységeket a saját nemzeti folyószámlájára átvezeti, amelyről tájékoztatja a minisztert
az átvezetést követő 15 napon belül.
(9) A miniszter a kiosztás évét megelőző évben bezáró létesítmények listáját megküldi az Európai Bizottság részére,
és nemzeti kiosztási táblában – annak esetleges újbóli kereskedelmi rendszer hatálya alá való kerülését követő új
belépő kérelméig – többet nem szerepelteti a létesítményt.
12/A. § (1) Beolvadás legalább két létesítmény egy létesítménnyé történő egyesülése a (6) bekezdésben
foglalt feltételek együttes teljesülése esetében. Beolvadás esetében a beolvadó létesítmény a létesítmény
bezárásaként, a beolvadással érintett másik létesítmény tevékenységi szintjének bővítéseként minősül.
A beolvadással összefüggésben a kiosztandó kibocsátási egységmennyiség meghatározása és a kérelem elbírálása
az (5)–(11) bekezdésben meghatározott minősített eljárásban történik.
(2) Létesítményeknek az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő beolvadása esetében a kiosztandó kibocsátási
egységmennyiség meghatározására és a kérelem elbírálására az általános eljárási szabályok alkalmazandóak.
(3) Kiválás egy létesítmény legalább kettő létesítménnyé történő szétválása úgy, hogy azok a kiválást követően
műszakilag önálló és működőképes egységet alkotnak. Kiválás esetében az eredeti létesítmény jelentős
kapacitáscsökkentésen átesett létesítményként, a kiválással létrejövő legalább egy új létesítmény új belépő
létesítményként minősítendő. A kiválással összefüggésben a kiosztandó kibocsátási egységmennyiség
meghatározása és a kérelem elbírálása az (5)–(11) bekezdésben meghatározott minősített eljárásban történik.
(4) Létesítménynek a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő kiválása esetében a kiosztandó kibocsátási
egységmennyiség meghatározására és a kérelem elbírálására az általános eljárási szabályok alkalmazandóak.
(5) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti minősített eljárás az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén alkalmazandó:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 72. szám

6507

a) a beolvadásban vagy kiválásban részt vevő mindegyik létesítmény az üvegházhatású gázok közösségi
kereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozik, és a beolvadás, illetve a kiválás előtt és után is rendelkezik
kibocsátási engedéllyel,
b) a beolvadásban és a kiválásban részt vevő mindegyik létesítmény kibocsátási engedélye jogerősen módosításra
került, és az a változást követő állapotot tartalmazza, valamint
c) a beolvadás és a kiválás nem eredményezi több kibocsátási egység kiosztását, mint amennyi a beolvadást és
a kiválást megelőző vonatkozó nemzeti kiosztási táblában az Európai Bizottság részére benyújtásra került.
(6) Beolvadás esetén a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk e) pontjával összhangban
a beolvadás olyan létesítmények esetén vehető figyelembe, amelyekre az alábbi feltételek mindegyike fennáll:
a) a beolvadást követően technológiailag kapcsolatban állnak egymással,
b) a létesítmények ugyanazon a telephelyen működnek,
c) a beolvadást követően a létesítmény ugyanazon azonosítóval rendelkező kibocsátási engedéllyel rendelkezik,
mint a beolvadást megelőzően az a létesítmény, amelyikbe a másik beleolvadt.
(7) Ha az (1) és a (3) bekezdés szerinti változás megtörténtét követően a létesítményekben az ott meghatározott
jelentős változásokon túlmenően nem következett be egyéb, a kiosztandó kibocsátási egységmennyiséget
módosító további jelentős változás, úgy az érintett létesítmények vonatkozásában a Minisztérium honlapján
közzétett, a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti változás-bejelentő formanyomtatványt csak külön felhívást követően
kell benyújtani a miniszter részére.
(8) A beolvadást és a kiválást az érintett létesítmények vonatkozásában a Minisztérium honlapján közzétett módon,
a tárgyévet követő január 20-ig kell bejelenteni a miniszternek.
(9) A miniszter jogosult a (8) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatáson túl a vonatkozó hazai és európai uniós
jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez további adatokat kérni az üzemeltetőktől.
(10) A miniszter a beolvadás és a kiválás esetén elkészíti a vonatkozó bejelentést és a nemzeti kiosztási tábla
módosítására vonatkozó javaslatát, és azt jóváhagyásra megküldi az Európai Bizottságnak.
(11) Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a miniszter határozatban megállapítja a létesítményeknek
térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek módosított mennyiségét és a jegyzékkezelő útján gondoskodik
a módosított és jóváhagyott kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.”
10. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13. § (1) A működését részlegesen beszüntetett 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 Nemzeti
Végrehajtási Intézkedések szerinti, vagy a jóváhagyott új belépő kérelem szerinti, vagy a kapacitásváltozás
figyelembe vételével meghatározott 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.
(2) A részleges működés-beszüntetést követő újraindítás esetén:
a) ha a mérvadó létesítményrész tevékenységi szintje meghaladja a kezdeti tevékenységi szint 50%-át, a működését
részlegesen beszüntető létesítményrész a tevékenységi szint 50%-os küszöbe meghaladásának naptári évét követő
évben a számára eredetileg kiosztott kibocsátási egységeket kapja meg,
b) ha a mérvadó létesítményrész tevékenységi szintje meghaladja a kezdeti tevékenységi szint 25%-át, a működését
részlegesen beszüntető létesítményrész a tevékenységi szint 25%-os küszöbe meghaladásának naptári évét követő
évben a számára eredetileg kiosztott kibocsátási egységek felét kapja meg,
c) az a) és b) pontok szerinti esetek valamelyikének fennállása esetén a térítésmentesen kiosztható kibocsátási
egységek mennyisége visszamenőlegesen nem korrigálható.
(3) A létesítmény üzemeltetője a részleges működésbeszüntetést és a részleges működésbeszüntetést követő
újraindítást a miniszter részére a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben és módon jelenti be.
(4) A miniszter az (1) és (2) bekezdéssel összhangban elkészíti a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó
javaslatát és jóváhagyásra benyújtja az Európai Bizottság részére.
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(5) Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a miniszter határozatban megállapítja a létesítményeknek
térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek módosított mennyiségét és a jegyzékkezelő útján gondoskodik
a módosított és jóváhagyott kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.
14. § (1) Ha a létesítmény kapacitása jelentősen csökken, akkor a létesítmény számára történő kiosztás ennek
megfelelően a kapacitáscsökkenés évét követő évtől, illetve ha a jelentős kapacitáscsökkentés 2013. január 1-je előtt
történt, 2013-tól módosul.
(2) A létesítmény üzemeltetője a jelentős kapacitáscsökkentést a miniszter részére a 3. § (1) bekezdésében
meghatározott határidőben és módon jelenti be.
(3) A miniszter a jelentős kapacitáscsökkentést megelőző előzetes éves összmennyiség meghatározásához
alkalmazott módszertan alapján kiszámítja az érintett létesítmény előzetes módosított éves összmennyiségét,
valamint az érintett létesítmény számára ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek módosított végleges éves
összmennyiségét, elkészíti a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát, és azt jóváhagyásra
megküldi az Európai Bizottságnak.
(4) Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a miniszter határozatban megállapítja a létesítménynek
térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek módosított mennyiségét, és a miniszter a jegyzékkezelő útján
gondoskodik a nemzeti kiosztási tábla európai uniós ügyleti jegyzőkönyvben történő módosításáról.”
11. §

(1) A 410/2012. Korm. rendelet 14/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha a légi jármű üzembentartó légiközlekedési tevékenysége megszűnik, vagy a tevékenysége az Ügkr. tv.
1. § (3) és (4) bekezdése szerint kivételnek minősülve kikerül a rendszer hatálya alól, köteles azt a bejelentés
alapjául szolgáló esemény bekövetkeztétől számított 30 napon belül bejelenteni a hatóság honlapján közzétett
nyomtatványok alkalmazásával a hatóságnak. A bejelentés tartalmazza a bejelentés alapjául szolgáló esemény
időpontját és az annak igazolására alkalmas, cégszerű aláírással ellátott dokumentumot. A bezárás napja a bezárást
megalapozó esemény bekövetkezésének a napja.
(1a) A hatóság a minisztert a bejelentés tényéről és az eljárás nyomán hozott döntésről a bejelentéstől és a döntés
meghozatalától számított 15 napon belül tájékoztatja.”
(2) A 410/2012. Korm. rendelet 14/A. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő
(6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az érintett légi jármű üzembentartó a megszűnés vagy a kivétellé válás napjától számított 60 napon belül
köteles a tárgyévi tevékenység folytatásának idejére vonatkozóan hitelesített jelentést tenni.
(4) A légi jármű üzembentartó megszűnésének alapjául szolgáló esemény napjáig fennálló nyomonkövetési,
jelentéstételi kötelezettségét a légi jármű üzembentartónak a vonatkozó jogszabályok szerint teljesítenie kell.
A tevékenység megszűnésének napjáig a kibocsátási egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségét a légi
jármű üzembentartónak legkésőbb a megszűnés napjától számított 60 napon belül teljesítenie kell. Ha a bezárás
évére vonatkozó hitelesített kibocsátási jelentéstétel időpontjáig a tárgyévi térítésmentes kibocsátási egységek
kiosztására nem kerül sor, a bezárás évére vonatkozó egységvisszaadás határideje a légi járművek részére a bezárás
évében történő kiosztás megtörténtét követő 30 nap.
(5) A miniszter a bezárásra vonatkozó bejelentést követően gondoskodik a légi jármű üzembentartó megszűnése
tényének Európai Bizottság részére történő bejelentéséről és a vonatkozó nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla
módosításáról.
(6) Az Ügkr. tv. 22. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti változás esetén a jegyzékkezelő – az egyes évekre az érintett
légi járművek részére térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek érintett légi jármű
üzembentartókhoz tartozó légiközlekedési kibocsátási egységek teljes mennyiségének változatlanul hagyása
mellett – az európai uniós ügyleti jegyzőkönyvben módosítja a nemzeti légiközlekedési kiosztási táblát.
(7) Az Ügkr. tv. 22. § (1) bekezdés c) pontja szerinti olyan változás esetén, amelyben egy olyan légi jármű
üzembentartó olvad be egy eltérő tagállam által igazgatott légi jármű üzembentartóba, amely esetében
Magyarország az adminisztrációért felelős tagállam, úgy a jegyzékkezelő a másik tagállam jegyzékkezelőjének
előzetes beleegyezését követően kezdeményezi a nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla módosítását a másik
tagállam jegyzékkezelőjénél.”
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12. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A nemzetközi jóváírási jogosultságok felhasználása, valamint a kibocsátás-csökkentési
egység (ERU) és az igazolt kibocsátás-csökkentési egység (CER) beszámítása és átváltása
15. § (1) Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó az Ügkr. tv. 29. § (1)–(4) bekezdése alapján kérheti nemzetközi
jóváírási jogosultságainak ÜHG-egységekre történő átváltását.
(2) Az átváltást az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó kezdeményezi a forgalmi jegyzékben
a jegyzékkezelőnél.
(3) A jegyzékkezelő minden év május 31. napjáig írásban tájékoztatást ad a miniszter és az energiapolitikáért felelős
miniszter részére az átváltás eredményéről, így különösen az átváltás tényéről és az átváltás egységmennyiségéről.”
13. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetői számla, légijármű-üzembentartói számla, közönséges
ügyfélszámla, kereskedési számla, külső kereskedési platform számla, valamint árverési kézbesítőszámla esetében
a számlavezetési díjat – a 18. §-ban meghatározott kivétellel – a számlatulajdonos évente, a hatóság által kiállított
számla alapján a számlán meghatározott fizetési határidőig köteles megfizetni.”
14. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a 9. alcím a következő 21/A. és
21/B. §-sal egészül ki:
„21. § (1) A bezárás, jelentős kapacitáscsökkentés vagy részleges működés-beszüntetés bejelentésének elmulasztása
esetén, amennyiben a mulasztás a bezárt, kapacitását jelentősen csökkentett vagy működését részlegesen
beszüntetett létesítmény üzemeltetője számára olyan kibocsátási egységek jóváírását eredményezi az adott
létesítményhez rendelt üzemeltetői számlán, amelyekre egyébként az üzemeltető már nem lett volna jogosult,
a (2)–(6) bekezdésben meghatározott eljárásrend követendő.
(2) A miniszter hivatalból indított eljárás keretében határozatban, a határozat kézhezvételétől számított 15 napos
határidő tűzésével kötelezi az üzemeltetőt a mulasztás okára történő nyilatkozattételre, egyidejűleg újabb
– legalább 30 napos – határidő tűzésével kötelezi az üzemeltetőt a benyújtani elmulasztott adatok benyújtására,
továbbá a bejelentés elmulasztása miatt az üzemeltető részére jogosulatlanul jóváírt többlet térítésmentes
kibocsátási egységnek a hatóság (5) bekezdés szerinti határozatát követő visszautalására.
(3) A miniszter az üzemeltetői nyilatkozat és a benyújtott adatok kézhezvételét követő 30 napon belül
tájékoztatja az Európai Bizottságot a mulasztás tényéről, az üzemeltetővel szemben megindított kötelező eljárás
tényéről, a határozat tartalmáról és annak üzemeltető általi átvételét igazoló adatról, az üzemeltetői nyilatkozat
beérkezésének időpontjáról és annak tartalmáról, valamint benyújtja a vonatkozó nemzeti kiosztási tábla
módosítására vonatkozó javaslatát.
(4) Ha az üzemeltető a teljesítésre előírt határidőn belül a (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozattételi
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a miniszter a határidő eredménytelen elteltét követően a 20. §
(1) bekezdésében meghatározott bírságtétel megfizetésére kötelezi.
(5) A (3) bekezdés szerinti miniszteri tájékoztatás és módosítási javaslat Európai Bizottság általi jóváhagyását
követően a hatóság – a miniszter tájékoztatását követően – az üzemeltetőt határozatban kötelezi
a) a határozat kézhezvételétől számított 30 napos teljesítési határidő megjelölésével az üzemeltetői számlán
jogosulatlanul jóváírt kibocsátási egységmennyiség visszautalására, amennyiben annak az üzemeltető még nem
tett eleget, továbbá
b) a visszautalás napjáig napi 20 000-től 100 000 forintig terjedő bírság megfizetésére.
(6) A hatóság a miniszteri döntés alapján indított eljárásról és annak eredményéről a minisztert az eljárást lezáró
döntés megküldésével értesíti.
21/A. § (1) Ha az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó az Ügkr. tv. 24. § (1) és (2) bekezdése szerinti
egységvisszaadásra irányuló kötelezettségének önhibájából határidőre részben vagy egészben nem tesz eleget,
a hatóság az üzemeltetőt vagy légi jármű üzembentartót a mulasztással érintett minden egyes tonna széndioxidegyenértéknek megfelelő kibocsátás után 100 eurónak megfelelő forintösszegű egyszeri bírság megfizetésére
kötelezi, továbbá a visszaadást nem teljesített üzemeltetők és légi jármű üzembentartók névsorát a honlapján
közzéteszi. A többletkibocsátási bírság mindenkori összege az Eurostat által meghatározott európai fogyasztói
árindexszel összhangban növekszik, amelyet a miniszter közleményben tesz közzé.
(2) A 20. § (6) bekezdésében, a 21. §-ban és a 21/A. § (1) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandók abban
az esetben, ha az üzemeltető a bejelentési, visszautalási vagy visszaadási kötelezettségét önhibáján kívül nem
teljesíti, és ezt hitelt érdemlően igazolja. Ha az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó önhibáján kívül
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nem tudja teljesíteni a 20. § (6) bekezdésében, a 21. §-ban és a 21/A. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségét,
a mulasztás okáról az akadály megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül értesíti
a hatóságot, és az akadály elhárulását követően a hatóság újabb határidő kitűzésével – amely határidő nem
lehet korábban, mint a tájékoztatást követő második munkanap – kötelezi az üzemeltetőt vagy a légi jármű
üzembentartót a vonatkozó kötelezettségének teljesítésére.
(3) Az euróban kiszabott bírságösszegnek megfelelő forintösszeg megállapítása során a Magyar Nemzeti Bank által
megállapított, a teljesítés napját megelőző napon közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.
21/B. § (1) Ha a számlatulajdonos a 17. és 18. §-ban meghatározott számlavezetési díj megfizetési kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni, a jegyzékkezelő pedig a számlához való hozzáférést
a számlavezetési díj megfizetéséig felfüggeszti (a továbbiakban: zárolás).
(2) A számlavezetési díjat minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének háromszázhatvanötöd részének megfelelő mértékű késedelmi pótlék terheli. A késedelmesen
megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.
(3) A jegyzékkezelő a számla zárolását a számlavezetési díj és a késedelmi pótlék hatósághoz történő beérkezését
követő 15 napon belül oldja fel.
(4) Az Ügkr. tv. 35. § (6) bekezdésében meghatározott felügyeleti díj és késedelmi pótlék, valamint a 17. és
18. §-okban, továbbá az (1)–(3) bekezdésben rögzített számlavezetési díj és késedelmi pótlék üzemeltetői és légi
jármű üzembentartói teljesítéshez kapcsolódó zárolás és zárolás feloldás tényéről a jegyzékkezelő minden esetben
értesíti az érintetteket és arról tájékoztatást nyújt a miniszter részére a zárolást és zárolás feloldást követő 8 napon
belül.”
15. §

(1) A 410/2012. Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az üzemeltetők részére történő ingyenes kibocsátási egységmennyiség-kiosztás nem történik meg az Ügkr.
15. § (5) bekezdésében és 20. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig, a hatóság az Európai Bizottság által
jóváhagyott és a létesítmény részére a tárgyévet megelőző évre megállapított kibocsátási egységmennyiséget
alapul véve a 4. mellékletben meghatározott számlavezetési díjak 70%-ának megfelelő előlegszámlát jogosult
kiállítani.”
(2) A 410/2012. Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A létesítmény részére a tárgyévre történő térítésmentes kibocsátási egységkiosztást 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.”

16. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése a következő f )–g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„f ) a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok 2015–2019-es
időszakra vonatkozó listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról szóló
2014/746/EU európai bizottsági határozat és
g) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról
szóló 2003/87/EK irányelvnek egy egységes globális piacalapú intézkedés nemzetközi légi közlekedésből származó
kibocsátásokra való alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő végrehajtására tekintettel
történő módosításáról szóló, 2014. április 16-i, 421/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
17. §

(1) A 410/2012. Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 410/2012. Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul
(3) A 410/2012. Korm. rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 14/A. § (2) bekezdésében a „40 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti a 410/2012. Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése, 6. § (3) bekezdése és 22/A. §-a.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 72. szám

6511

3. A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében
és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló
2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló
341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
20. §		
A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő
derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 341/2013.
Korm. rendelet) 1. § 5. pontja helyébe a következő lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. elszámolható költség: mindazon tárgyi eszközök és immateriális javak (ideértve a beruházás előzetes
megvalósíthatóságának vizsgálatával közvetlenül összefüggő költségeket is, például előzetes megvalósíthatósági
dokumentációk és egyéb, a Nemzeti Tervben vállalt beruházások megvalósításával összefüggésben keletkezett
járulékos költségek) teljes költségei, amelyek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikkével
összhangban benyújtott és az Európai Bizottság által jóváhagyott Nemzeti Tervben vállalt beruházások
megvalósításával összefüggésben keletkeztek a Nemzeti Tervben jóváhagyott gazdasági jogalanyok vagy azoknak
a Nemzeti Tervben rögzítettek szerinti 100%-os tulajdonában lévő gazdasági jogalanyok oldalán,”
21. §		
A 341/2013. Korm. rendelet 8. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a beruházás befejezését vagy meg nem valósulásának megállapítását követően a beruházási számlán fel
nem használt pénzügyi forrás maradt, és az a (2) bekezdésben meghatározott módon nem felhasználható, a fel
nem használt pénzügyi forrást – összhangban az energiapolitikáért felelős miniszter által az Európai Bizottsághoz
benyújtott és határozatban jóváhagyott derogációs kérelemben foglaltakkal – a magyar energiapolitikával
összhangban kell felhasználni.
(4) A hatóság a (3) bekezdés szerinti fel nem használt pénzügyi forrást az energiapolitikáért felelős miniszter részére
átadja a (3) bekezdés szerinti felhasználás megvalósítása érdekében.”
22. §		
A 341/2013. Korm. rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hatóság a tagállami éves jelentést – az Ügkr. tv. 18/F. § (1) bekezdésében rögzített első éves jelentés
kivételével – az energiapolitikáért felelős miniszter útján nyújtja be az Európai Bizottság részére.”
23. §		
A 341/2013. Korm. rendelet a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § E rendeletnek az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával
kapcsolatos jogszabályok módosításáról szóló 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelettel megállapított 1. § 5. pontját
az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával kapcsolatos jogszabályok
módosításáról szóló 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.”

4. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti
jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről,
illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
24. §		
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról
és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése
esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 278/2014. Korm. rendelet) 4. §
(5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szolgálat a leltárjelentés megfelelő elkészítése céljából elektronikus hozzáféréssel rendelkezik)
„b) a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti fluortartalmú üvegházhatású gázok
adatbázisához,”
25. §		
A 278/2014. Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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5. Záró rendelkezések
26. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
27. §

(1) E rendelet 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 való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet
a)
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek egy egységes globális piacalapú intézkedés nemzetközi légi
közlekedésből származó kibocsátásokra való alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig
történő végrehajtására tekintettel történő módosításáról szóló, 2014. április 16-i 421/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet és
b)
a nemzetközi jóváírási jogosultságoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében
történő meghatározásáról szóló, 2013. november 8-i 1123/2013/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelethez
1. A 410/2012. Korm. rendelet 1. melléklet A.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A.3.2. A létesítmény telephelyére kiadott, a környezethasználat feltételeit megállapító engedély vagy határozat
megnevezése, engedély száma, kiadásának dátuma, kiállító hatóság megnevezése és az engedély jogerőre
emelkedésének dátuma.”
2. A 410/2012. Korm. rendelet 1. melléklet B.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B.2.5. A mennyiségi adatokat mérő mérőberendezés mérési pontossága, és annak megjelölése, hogy rendelkezik-e
a fővárosi és megyei kormányhivatal által mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljárva, a 127/1991.
Korm. rendelet szerint szükséges, érvényes visszavezetettségű mérőrendszerek hitelességét és kalibrációját igazoló
érvényes hitelesítési és kalibrálási bizonyítványokkal.”

2. melléklet a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelethez
A 410/2012. Korm. rendelet 2. melléklet 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.7. Ha egy létesítmény teljes névleges bemenő hőteljesítményét a közösségi rendszer hatálya alá tartozás
meghatározása céljából számítják ki, akkor a létesítményen belül a részét képező valamennyi üzemanyag-égetést
folytató technikai egység névleges bemenő hőteljesítménye összeadandó.”
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3. melléklet a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelethez
A 410/2012. Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A számlavezetési díj mértéke és alapja üzemeltetői számla esetében

1.

2.

A

B

C

Sorszám (fő)/

A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlák

A számlavezetési díj mértéke

alszám

(kibocsátási egységmennyiség/év)

(forint/év)

1.

Üzemeltetői számla

3.

1.1

1–10 000

27 000

4.

1.2

10 001–100 000

82 000

5.

1.3

100 001–1 000 000

6.

1.4

191 000

1 000 001 kibocsátástól

384 000

7.

2.

Légijármű-üzemeltetői számla

100 000

8.

3.

Közönséges ügyfél számla

80 000

9.

4.

Kereskedési számla

150 000

10.

5.

Külső kereskedési platform számla

250 000

11.

6.

Árverési kézbesítőszámla

100 000
”

4. melléklet a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelethez
A 278/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 7., 31. és 32. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„
7.

Energiapolitikáért
felelős miniszter

fluortartalmú
üvegházhatású
gázokkal kapcsolatos
adatok

– az 517/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti adatok,
– a fluortartalmú üvegházhatású
gázokkal és az ózonréteget lebontó
anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 14/2015.
Korm. rendelet szerint összegyűjtött
adatok.

31.

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Tűzvédelmi
berendezésekbe
betöltött
üvegházhatású
oltógázok.

Tűzvédelmi berendezésekbe betöltött
üvegházhatású oltógázok mennyisége
(lehetőleg HFC, PFC, SF6 bontásban)
különösen az 517/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
és az ózonréteget lebontó anyagokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 14/2015. Korm. rendelet
szerint összegyűjtött adatok.

A rendelkezésre
álló adatsor.
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Országos
Gyógyszerészeti
és Élelmezésegészségügyi Intézet

Üvegházhatású
gázokat tartalmazó
gyógyszer-termékek
forgalmazása.

Belföldi fogyasztási adatok
üvegházhatású gázokat tartalmazó
gyógyszertermékekről [ideértve
a HFC-134a (norfluran), HFC- 227ea,
valamint N2O gázokat], különösen
az 517/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet, valamint
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
és az ózonréteget lebontó anyagokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 14/2015. Korm. rendelet
szerint összegyűjtött adatok
„

A Kormány 132/2015. (V. 27.) Korm. rendelete
a Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem
építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest XII. kerület 6832/1
helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, tornaterem építésére irányuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben
meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, lebonyolítója és építési műszaki
ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti lebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f ), j) és k) pontjában, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi
szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve
tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével,
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 132/2015. (V. 27.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához szükséges, kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított hatósági eljárások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
azok az 1–17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 133/2015. (V. 27.) Korm. rendelete
a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja
a) a szombathelyi sportcélú beruházások keretében Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1, 3645,
3606, 3518/2 és 3643/2 helyrajzi számú ingatlanok területén megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion,
valamint
b) multifunkcionális sportcsarnok
megépítésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.”
2. §		
Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2015. (V. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított
rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

„1. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési
eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek
A

B

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

2.

A szombathelyi sportcélú
beruházások megvalósítására
irányuló beruházási program
keretében
a) UEFA IV. kategóriájú
labdarúgó stadion
b) multifunkcionális
sportcsarnok, valamint
a kapcsolódó infrastruktúra
kialakítására irányuló
beruházások.

C
A beruházás megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások

általános építésügyi és
Szombathely közigazgatási
területén fekvő, 3643/1, 3645, építésfelügyeleti hatósági
3606, 3518/2, 3643/2 helyrajzi engedélyezési eljárások
számon nyilvántartott
földrészletek

D

E

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

Szombathelyi Járási Hivatal

Vas Megyei Kormányhivatal

Szombathelyi Járási Hivatal

Budapest Főváros
Kormányhivatala

3.

örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások, régészeti
feltárásokkal kapcsolatos eljárások

4.

környezetvédelmi és természetvédelmi Vas Megyei Kormányhivatal
hatósági engedélyezési eljárások

Országos Környezetvédelmi
és Természetvédelmi
Főfelügyelőség

5.

útügyi hatósági engedélyezési
eljárások

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

6.

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
és megyei kormányhivatalok műszaki
biztonsági hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

7.

vízügyi és vízvédelmi hatósági
eljárások

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
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1. melléklet a 133/2015. (V. 27.) Korm. rendelethez
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hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Hatóság elnöke

9.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési,
ingatlan- nyilvántartási hatósági
eljárások

Szombathelyi Járási Hivatal

Vas Megyei Kormányhivatal

10.

talajvédelmi hatósági eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai

nincs
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

12.

nincs
tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési Belügyminisztérium
engedélyezési eljárások
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

13.

jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások

nincs
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

14.

azok a 2–13. sorban nem szereplő
hatósági engedélyezési eljárások,
melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához,
használatbavételéhez és üzembe
helyezéséhez közvetlenül szükségesek.

az adott ügyfajtára
vonatkozó jogszabály szerint
elsőfokú hatóságként kijelölt
hatóság

6518

8.

az adott ügyfajtára
vonatkozó jogszabály szerint
másodfokú hatóságként
kijelölt hatóság

”
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A Kormány 134/2015. (V. 27.) Korm. rendelete
az ALUMETAL GROUP HUNGARY Kft. Komáromban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Komárom város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti 7135/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten, illetve az ebből a földrészletből
telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő üzem és
az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek
össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 134/2015. (V. 27.) Korm. rendelethez
Az ALUMETAL GROUP HUNGARY Kft. Komárom területén megvalósuló beruházásának
megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
eljárások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése
szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez,
működtetéséhez szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelete
a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 36. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közlevéltárakra és a nyilvános
magánlevéltárakra (a továbbiakban együtt: levéltár), továbbá a levéltárak fenntartóira és használóira terjed ki.
(2) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárára a 4. §, a 10. §, a 11. §, a 20. § (2) bekezdés, a 21. § (2) bekezdés,
a 38. § és a 41–56. § hatálya nem terjed ki.
(3) A nyilvános magánlevéltárakra a 6–11. §, a 20. §, a 27. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 44–56. § hatálya nem terjed
ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
alapszintű rendezettség: alapszinten rendezett az az iratanyag, amelyben az egyes fondok vagy – állagokra
tagolódó fondok esetében – az egyes állagok egymástól el vannak különítve, de egy-egy fondon vagy
állagon belül az iratok nincsenek rendezve;
2.
állag: felsőszintű levéltári egység, a fond önálló része, amely lehet regisztratúra jellegű vagy gyűjtemény
jellegű;
3.
darabszintű rendezettség: darabszinten rendezett az az iratanyag, amelyen belül a legkisebb levéltári
egységek az ügyiratdarabok, illetve az egyes iratok;
4.
elektronikus levéltári rendszer: a levéltár működését támogató olyan informatikai alkalmazások és központi
infrastruktúra összessége, amely elektronikus módon biztosít levéltári feladatellátást;
5.
fond: a valamely szerv, illetve személy irattári anyagába való tartozás, a keletkezés szerinti rendeltetési hely
(proveniencia), vagy a korbeli, személyi, tárgyi, területi, formai vonatkozás (pertinencia) azonossága alapján
összetartozó maradandó értékű iratok együttese;
6.
fondképző: az a szerv, amelynek működése, illetve az a személy, akinek tevékenysége során a regisztratúra
jellegű fond létrejött;
7.
fondkialakító: a gyűjtemény jellegű fond összeállítója;
8.
gyűjtemény jellegű fond: a különböző regisztratúra jellegű fondokból származó, a korbeli személyi, tárgyi,
területi, formai vonatkozás azonossága szerint válogatott iratok együttese;
9.
középszintű rendezettség: középszinten rendezett az az iratanyag, amelyben a fondon vagy állagon belül egy
raktári egységet meg nem haladó terjedelmű levéltári egységeket alakítottak ki;
10.
levéltári egység: a levéltári anyagnak olyan logikai egysége, amelyre önálló nyilvántartás, leírás vonatkozik;
11.
levéltári jelzet: a levéltári egység egyedi azonosítására alkalmas kód, amely számok, betűk, írásjelek és
szóközök rendszeréből áll, és amely egy levéltári egység esetén a legmagasabb levéltári szintből kiindulva
– a levéltári vertikális tagolódásnak megfelelően – tartalmazza mindazon levéltári egységek jelzeteit,
amelyekbe az adott levéltári egység beletartozik;
12.
levéltári segédlet: a levéltári anyagra vonatkozó adatokat, ismereteket rögzítő, annak nyilvántartását és
használatát támogató dokumentum vagy adatbázis;
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13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

levéltári törzsszám: a fondok és állagok levéltári jelzetének egyedi jelölése;
őrjegy: a helyéről kiemelt levéltári anyag helyére kerülő utalólap, amelyen feltüntetik a kiemelt anyag levéltári
jelzetét, valamint a kutatói kérés számát vagy annak az ügyiratnak az iktatószámát, amelyhez a kiemelt
anyagot csatolták;
raktári egység: a levéltári anyagnak a raktári rendszerezés, rendezés vagy tagolás során kialakított része;
raktári jelzet: a raktári rendezés során kialakított raktári egységnek szavakkal vagy jelekkel kifejezett címe
vagy neve, amely a raktári egységek rendszerbeli helyét meghatározza, amelyet a raktári egységeken fel kell
tüntetni, és amely a raktári egységekre történő hivatkozást szolgálja;
regisztratúra jellegű fond: szerv vagy személy irattári anyagának – az ott keletkezett vagy a hozzá érkezett és
rendeltetésszerűen ott maradó iratok összességének – maradandó értékű része;
rendezetlen iratanyag: olyan iratanyag, amelyben a fondok vagy a fondon belül az állagok szétválasztása nem
történt meg;
szervnyilvántartás egyedi azonosítója: a közlevéltár által a szervnyilvántartásban rögzített, az iratot
keletkeztető szerv egyedi azonosítására szolgáló számsor és a közlevéltár egyedi azonosítója.

3. A levéltárak nyilvántartása
3. §

(1) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Ltv.) alapján a Magyar Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: MNL) által a közlevéltárakról és
a magánlevéltárakról vezetett nyilvántartás – levéltár-típusonkénti bontásban – tartalmazza:
a)
a levéltár – több telephelyen működő levéltár esetében a kutatóteremmel rendelkező telephelyeket is
ideértve – nevét, címét, postacímét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét és honlapjának webcímét;
b)
a levéltár kutatóteremmel nem rendelkező telephelyeinek címét és funkcióját;
c)
a közlevéltár létrehozásáról rendelkező jogszabály megjelölését vagy az alapító okirat számát, illetve
a nyilvános magánlevéltárként történt bejegyzés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését vagy a nyilvános
magánlevéltárként történő bejegyzés engedélyezéséről szóló, a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) által hozott határozat számát;
d)
a levéltár vezetőjének nevét;
e)
a kutatóterem nyitvatartási idejét; valamint
f)
nyilvános magánlevéltár esetében a levéltári anyag használatának, kutathatóságának szabályaira történő
hivatkozást.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok változásáról a levéltár nyolc napon belül köteles értesíteni az MNL-t.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok nyilvánosak, azokat az MNL a honlapján közzéteszi.

4. A szakmai tevékenységgel összefüggő tervezési és beszámolási feladatok
4. §

(1) A közlevéltár éves munkáját a II–VI. fejezetekben megállapított követelmények, a tevékenységéhez kapcsolódó
fejlesztési programok, az országos és a helyi igények, továbbá a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről
szóló miniszteri rendelet szerinti szakfelügyelői jelentésben foglaltak figyelembevételével tervezi meg, és éves
munkájáról beszámolót készít.
(2) A közlevéltár az éves munkatervét és az éves munkáról készített beszámolóját a szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott módon terjeszti fel jóváhagyásra a fenntartóhoz, és a jóváhagyott dokumentumokat
tájékoztatásul egy példányban megküldi a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló miniszteri
rendelet szerinti vezető szakfelügyelőnek (a továbbiakban: vezető szakfelügyelő).
(3) A szakmai tevékenység megszervezése érdekében az általános közlevéltár fondjai és állagai rendezettségét
a 27. §-ban meghatározott rendezettségi szinteknek megfelelően köteles nyilvántartani.
(4) A nyilvános magánlevéltár az éves munkatervét és az éves munkájáról szóló beszámolóját a fenntartó által
meghatározott szempontok szerint készíti el, és küldi meg a fenntartónak.

5. Módszertani ajánlások és szakmai útmutatók készítése és közzététele
5. §

(1) A levéltári tevékenység személyi és technikai feltételeinek biztosítása, valamint a levéltári anyag szakszerű és
biztonságos megőrzéséhez szükséges raktárak kialakítása, a levéltár feladatainak megtervezése és végrehajtása
céljából meghatározott követelmények egységes érvényesítése érdekében az MNL – a Levéltári Kollégiumról és
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a levéltári szakfelügyeletről szóló miniszteri rendelet szerinti Levéltári Kollégiummal (a továbbiakban: Levéltári
Kollégium) együttműködve – módszertani ajánlásokat és szakmai útmutatókat (a továbbiakban együtt: ajánlás)
dolgoz ki.
(2) Az MNL az ajánlás tervezetére vonatkozóan megkéri a Levéltári Kollégium egyetértését, majd az ajánlás tervezetét
– a Levéltári Kollégium egyetértéséről szóló dokumentummal együtt – jóváhagyásra megküldi a miniszternek.
Az MNL a jóváhagyott ajánlást a levéltáraknak eljuttatja és honlapján közzéteszi.

II. FEJEZET
AZ IRATKEZELÉS KÖZLEVÉLTÁRI FELÜGYELETE
6. A közlevéltár szervnyilvántartása
6. §

(1) A közlevéltár a (4) és (5) bekezdésben meghatározott szervekről (ezen alcím tekintetében a továbbiakban együtt:
szerv) és ezek iratkezeléséről a (6) és (7) bekezdésben meghatározott adattartalommal naprakész nyilvántartást
(a továbbiakban: szervnyilvántartás) vezet.
(2) A közlevéltár a szervnyilvántartás alapjául szolgáló, a (6)–(8) bekezdésben felsorolt dokumentumokat szervenként
elkülönítve, szervdossziéban helyezi el.
(3) A szervnyilvántartás adatállományát a közlevéltár – kivéve azt, amelynek illetékessége kizárólag saját
fenntartójára terjed ki – az MNL által meghatározott adatszerkezetben és formátumban évente, az előző év
december 31-i állapotnak megfelelően február 28-áig az MNL részére átadja. Az MNL a közlevéltárak által átadott
szervnyilvántartási adatállományt maradandó értékű iratként kezeli, és gondoskodik annak megőrzéséről.
(4) A szervnyilvántartás a közlevéltár illetékességi körébe tartozó iratokat keletkeztető közfeladatot ellátó szervekre és
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontjában meghatározott gazdasági társaságokra
terjed ki.
(5) A szervnyilvántartás kiterjed arra a nem közfeladatot ellátó szervre, amellyel a közlevéltár az Ltv. 32. § (1) bekezdése
alapján – irattári anyagának maradandó értékére tekintettel – kapcsolatba lépett, és amely a szervnyilvántartásba
való felvételéhez hozzájárult.
(6) A szervnyilvántartás tartalmazza:
a)
a szerv közlevéltár által meghatározott egyedi azonosítóját;
b)
a szerv nevét, címét és postacímét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét;
c)
a szerv iratkezeléséért közvetlenül felelős személy nevét, munkakörét, beosztását;
d)
a szerv létrehozásának időpontját;
e)
a szerv jogelődjének megnevezését, működésének időtartamát, a közlevéltárban őrzött iratainak levéltári
törzsszámát, több jogelőd esetén jogelődök szerinti bontásban;
f)
a szerv közlevéltárban őrzött iratainak levéltári törzsszámát;
g)
a szerv levéltári átadásra érett, maradandó értékű irattári anyagának évkörét, mennyiségét, és ha
a közlevéltárba adás előtt az irattári anyag további selejtezése indokolt, ennek jelzését;
h)
a szerv irattárában őrzött, jogelőd szerv működése során keletkezett maradandó értékű irattári anyag
évkörére, mennyiségére vonatkozó adatokat, és annak megjelölését, hogy az iratok közlevéltárba adása előtt
szükséges-e selejtezést végezni, több szerv esetében szervenkénti bontásban;
i)
a g) és h) pontban meghatározott irattári anyaghoz tartozó maradandó értékű térkép- és tervtári anyagot,
kép- és hangfelvételt;
j)
a szervnél alkalmazott egyedi vagy egységes iratkezelési szabályzat (a továbbiakban: iratkezelési szabályzat)
azonosító számát és keltét;
k)
az iratkezelési szabályzat végrehajtásának ellenőrzéséről felvett jegyzőkönyv levéltári nyilvántartási számát,
az ellenőrzés időpontját, valamint az ellenőrzést végző levéltáros nevét;
l)
a szervnél végrehajtott selejtezések időpontját, a selejtezési jegyzőkönyvek levéltári nyilvántartási számát,
az eljáró levéltáros nevét;
m)
az irattári elhelyezésre vonatkozó adatokat (az irattár címét, befogadóképességét, állapotát); valamint
n)
egyéb, a szerv működésével, szervezetével és maradandó értékű irattári anyagának védelmével összefüggő
információkat.
(7) A szervnyilvántartás az elektronikus iratokra vonatkozóan tartalmazza
a)
az informatikai alkalmazás megnevezését;
b)
a létrehozott fájlok formátumát;
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c)
d)
e)

a fájlok számát és azok együttes méretét;
az adatbázis méretét; továbbá
ha a közlevéltár a szervvel az elektronikus iratokra vonatkozó érvényes átadás-átvételi megállapodással
rendelkezik, annak egyedi azonosítóját.
(8) A közlevéltár a szervdossziéban tárolja a szerv iratkezelési szabályzatát – ideértve a hatályon kívül helyezett
szabályzatokat is –, a szerv működésére és szervezetére vonatkozó dokumentumokat, valamint a szerv
iratkezelésének közlevéltári felügyeletével kapcsolatban keletkezett iratokat vagy ez utóbbiak másolatát.
(9) A szervdossziéba tartozó dokumentumok elektronikus levéltári rendszerben akkor tárolhatók, ha a rendszer
biztosítja
a)
a szervdossziék elektronikus állományához jogosultság alapján történő hozzáférést,
b)
a felhasználók valamennyi tevékenységének naplózását,
c)
a szervdossziék teljes információtartalmának biztonsági mentését és visszaállíthatóságát.
(10) A privatizált szervezet privatizálás előtt keletkezett maradandó értékű irattári anyagát a közlevéltár a (6) bekezdés
e)–n) pontjában foglaltak, az irattári anyagot őrző szervet pedig a (6) bekezdés b)–d) pontja szerint tartja nyilván.

7. A közlevéltár részvétele az iratkezelés szabályozásában
7. §

(1) A közlevéltár a szerv iratkezelési szabályzatának elkészítése, illetve módosításának előkészítése során – a szerv
kérésére – konzultációs lehetőséget biztosít.
(2) A közlevéltár az Ltv. 10. § (7) bekezdésében meghatározott egyetértési jogkörének gyakorlása során az iratkezelési
szabályzat esetében vizsgálja, hogy
a)
az irattári terv irattári tételenként tartalmazza-e, hogy a tétel selejtezhető-e, továbbá azt, hogy
aa)
a selejtezhető tételek iratait hány év eltelte után kell selejtezni,
ab)
a nem selejtezhető tételek iratait hány év eltelte után kell levéltárba adni;
b)
az iratok nyilvántartása tartalmazza-e az azonosításukhoz szükséges adatokat, valamint azt, hogy
a nyilvántartáshoz kapcsolódó segédletek által az iratok útja mind az ügyintézésben, mind az irattárban
ellenőrizhető-e;
c)
az irattár kialakítására, felszerelésére és üzemeltetésére vonatkozó előírások biztosítják-e a maradandó értékű
irattári anyag épségben és használható állapotban történő megőrzését; valamint
d)
az irattári anyag selejtezésére és a maradandó értékű irattári anyag közlevéltárba adására vonatkozó eljárás
megfelelően szabályozott-e.

8. Az iratkezelés közlevéltári ellenőrzése
8. §

(1) A nem selejtezhető irattári anyag fennmaradásának biztosítása érdekében a közlevéltár a szerv iratainak
védelmét és iratkezelésének rendjét a szerv iratkezelési szabályzata alapján, a (2) bekezdésben meghatározott
rendszerességgel ellenőrzi.
(2) A közlevéltár az éves ellenőrzési tervét úgy állítja össze, hogy
a)
a központi államigazgatási szerv, bírósági, ügyészségi és rendvédelmi szervek, továbbá a megyei (fővárosi) és
a városi önkormányzat hivatala iratkezelésének ellenőrzésére háromévenként,
b)
az a) pontban nem említett – működése során maradandó értékű iratokat létrehozó – szerv iratkezelésének
ellenőrzésére ötévenként
kerül sor.
(3) A közlevéltári ellenőrzés kiterjed
a)
a 6. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott adatok, illetve az azokban bekövetkezett változások
nyilvántartásba vételére,
b)
az iratok irattári terv szerinti csoportosításának, irattári tételbe sorolásának szúrópróbaszerű vizsgálatára,
valamint
c)
az iratok nyilvántartásával, a nyilvántartáshoz kapcsolódó segédletek készítésével, az irattári anyag szakszerű
kezelésével, biztonságos őrzésével és használatával kapcsolatos előírások végrehajtásának áttekintésére,
a végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek számbavételére, és mindezek alapján
a maradandó értékű irattári anyag épségben és használható állapotban történő fennmaradását veszélyeztető
hibák és hiányosságok feltárására.
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(4) Az ellenőrzés során észlelt hibákat és hiányosságokat a közlevéltár jegyzőkönyvbe foglalja, megszüntetésükre
vonatkozóan határidőt állapít meg.
(5) Az ellenőrzést a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben főlevéltáros vagy levéltáros, a (2) bekezdés b) pontja szerinti
esetben főlevéltáros, levéltáros vagy segédlevéltáros végzi.

9. Az iratselejtezés közlevéltári ellenőrzése
9. §

(1) A közlevéltár a 8. § szerinti ellenőrzés tapasztalatainak figyelembevételével ellenőrzi az illetékességi körébe
tartozó iratokat keletkeztető szerv iratainak selejtezését, és a maradandó értéket nem képviselő, selejtezésre
kiválogatott iratok megsemmisítését a hozzá két példányban megküldött selejtezési jegyzőkönyvek záradékolásával
engedélyezi.
(2) A közlevéltár az irattári anyag selejtezésének ellenőrzése során
a)
a szerv irattári tervének figyelembevételével megvizsgálja, hogy a selejtezésre javasolt irattári tételek között
szerepel-e olyan tétel, amely maradandó értékű iratokat tartalmaz;
b)
ha a szervnél végzett ellenőrzései során az irattári terv használatával kapcsolatban hibákat, hiányosságokat
tárt fel, vagy a selejtezési jegyzőkönyv alapján kétsége merül fel a selejtezés szabályszerűségét illetően,
a helyszínen végzett vizsgálat alapján győződik meg arról, hogy a selejtezésre javasolt iratok között valóban
nincs maradandó értékű irat; és
c)
a szerv által selejtezésre kijelölt iratok közül a tartalmuk alapján maradandó értékűnek ítélt ügyiratokat vagy
tételeket visszatarthat abból a célból, hogy azt levéltári megőrzésre átvegye.
(3) Az ellenőrzést követően a közlevéltár a jegyzőkönyv mindkét példányát a (4) bekezdés szerint záradékolja, és egy
példányát a szerv részére visszaküldi.
(4) Ha a közlevéltár
a)
a selejtezést szabályszerűnek találta, a záradék szövege a következő: „A jegyzőkönyv szerint selejtezésre
javasolt iratok nem minősülnek maradandó értékűnek, levéltári szempontból megsemmisíthetők.”;
b)
a selejtezés ellenőrzése során a selejtezésben hibákat talál és megállapítja, hogy
ba)
az észlelt hiányosságok egyes iratcsoportok (irattári tételek) egyszerű visszatartásával
kiküszöbölhetők, vagy a levéltár egyes ügyiratokat, illetve tételeket maradandó értékűnek ítél, a a
jegyzőkönyvben *-gal jelöli meg azokat a tételeket, amelyek visszatartását szükségesnek tartja, és
a jegyzőkönyvet a következő záradékkal látja el: „A jegyzőkönyv szerint selejtezésre javasolt iratok
a *-gal jelölt tételek kivételével nem minősülnek maradandó értékűnek, levéltári szempontból
megsemmisíthetők.”;
bb)
az észlelt hiányosságok miatt az iratanyag egy részében a selejtezési eljárást meg kell ismételni,
akkor a jegyzőkönyvben **-gal jelöli meg azokat a tételeket, amelyek visszatartását szükségesnek
tartja, s a jegyzőkönyvet a következő záradékkal látja el: „A jegyzőkönyv szerint selejtezésre
javasolt iratok a **-gal jelölt tételek kivételével nem minősülnek maradandó értékűnek, levéltári
szempontból megsemmisíthetők. A **-gal jelölt tételeket újból selejtezés alá kell vonni a ... számú
iratkezelési szabályzat mellékletét képező irattári terv alkalmazásával.”.
(5) Ha a közlevéltár a selejtezés ellenőrzése során a (4) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontjaiban meghatározottak
szerint nem kiküszöbölhető hiányosságokat tapasztal, a selejtezési jegyzőkönyvet nem záradékolja, és a selejtezési
jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerv vezetőjét legalább 15 napos határidő tűzésével
hiánypótlásra vagy a selejtezési eljárás megismétlésére szólítja fel. A szervnek küldött levélben pontosan meg kell
határozni a selejtezésben észlelt hiányosságokat. A közlevéltár a hiányosságok kiküszöbölésére javaslatot tehet.

10. §

(1) A közlevéltár az illetékességi körébe tartozó, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény vagy
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény alapján a felszámolási
vagy végelszámolási eljárás alá vont gazdálkodó szervezet irattári anyagának selejtezését a felszámoló vagy
a végelszámoló által megküldött selejtezési jegyzőkönyv alapján, és szükség szerint a helyszínen végzett vizsgálattal
ellenőrzi, ezt követően a selejtezési jegyzőkönyvet záradékolja. Ha a közlevéltár a selejtezés ellenőrzése során
hiányosságokat tapasztal, a 9. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott módon jár el.
(2) A közlevéltár az (1) bekezdésben meghatározott szervek irattári anyagának selejtezését követően visszamaradt
maradandó értékű iratokat levéltári megőrzésre alkalmas állapotban – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló törvény rendelkezései szerint – állandó megőrzésre átveszi.
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11. §
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(1) A közlevéltár írásban meghatározza, és a privatizált szervezetnek megküldi a privatizált szervezet privatizálás
előtt keletkezett irattári anyagában végezhető selejtezés szempontjait. A közlevéltár a selejtezési eljárásról készült
jegyzőkönyvet – a 9. §-ban foglaltak figyelembevételével – levéltári szempontból elbírálja.
(2) A közlevéltár az (1) bekezdésben meghatározott selejtezési eljárás befejezését követően felszólítja a privatizált
szervezetet, hogy nyilatkozzon arról, a nem selejtezhetőnek minősített iratokat meg kívánja-e őrizni.
(3) Ha a privatizált szervezet
a)
a közlevéltár által nem selejtezhetőnek minősített iratokra nem tart igényt, azokat a közlevéltár a 12. §
(1) bekezdésében meghatározott módon állandó megőrzésre átveszi;
b)
a nem selejtezhetőnek minősített iratokra igényt tart, a közlevéltár kezdeményezi az iratok védetté
nyilvánítását.

III. FEJEZET
A LEVÉLTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPODÁSA
10. A maradandó értékű irattári anyag illetékességből történő átvétele
12. §

(1) A közlevéltár az illetékességi körébe tartozó maradandó értékű iratanyagot a szervektől állandó megőrzésre az Ltv.
köziratok levéltárba adására vonatkozó előírásai, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló kormányrendeletnek az ügyiratok levéltárba adására vonatkozó előírásai alapján, az ott
meghatározott irattári rend szerint a közlevéltár helyiségeiben veszi át.
(2) A közlevéltár a minősített adatokat tartalmazó iratokat darabszintű átadás-átvételi jegyzékkel veszi át.
(3) Az átadás-átvételi jegyzéket és annak mellékleteit, valamint a visszatartott iratokról készített jegyzéket
– a közlevéltárral egyeztetett módon – elektronikus formában is át kell adni.
(4) A levéltár az átvett levéltári anyag megőrzéséért az átadás-átvételi jegyzékben részletezett levéltári egységig
lemenően felelős. Az átvett levéltári anyaghoz kapcsolódó ügyviteli segédletek részletességéig lemenő felelősség
a levéltárat csak akkor terheli, ha az anyag teljességét az átadó szervvel közösen az ügyviteli segédletek
részletességéig lemenően ellenőrizte, és az esetleges hiányosságokat az ügyviteli segédletekbe bejegyezte.
A levéltár felelősségvállalásának mértékét az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
(5) A nyilvános magánlevéltár a fenntartó által meghatározott szervek maradandó értékű irattári anyagát a fenntartó
által meghatározott módon veszi át.

11. Levéltári anyag illetékességből történő átvétele más levéltártól
13. §

(1) Ha a közlevéltár más levéltár illetékességi körébe tartozó fondot vagy annak részét képező irategyüttest őriz, köteles
azt az őrzésre jogosult levéltár részére átadni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott levéltári anyag tételes jegyzékéről és az átadás-átvétellel összefüggő egyes
kérdésekről az érintett levéltárak írásban állapodnak meg, majd a megállapodást jóváhagyásra megküldik
a miniszternek.
(3) Az átadás-átvételt a jóváhagyott megállapodásban foglaltak szerint kell elvégezni.
(4) A (2) bekezdés szerinti megállapodás létrejöttét akadályozó vitás kérdésben a levéltári anyag átvételére jogosult
levéltár kérésére a miniszter dönt.
(5) Az Ltv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott iratok esetében az iratok átadását-átvételét a miniszter e tárgyban
hozott határozatában foglaltak szerint kell elvégezni.

12. A levéltár gyűjtőmunkája
14. §		
A levéltár az őrzésében lévő levéltári anyag forrásértékének gazdagítása céljából
a)
a maradandó értékű magániratot
aa)
megvásárolhatja,
ab)
ajándékként elfogadhatja,
ac)
ingyenes letétként megőrizheti,
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ad)

b)

más, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény
szerinti közgyűjteménytől (a továbbiakban: közgyűjtemény) átveheti a gyűjtőköréhez igazodóan,
valamint
a más tulajdonában vagy birtokában őrzött levéltári anyagról tartós levéltári megőrzést lehetővé tevő
technikával másolatot készíttethet, és azt állományába veheti.

15. §

(1) A levéltár a 14. § a) pont ab)–ad) alpontjában, valamint b) pontjában foglalt esetekben az irat átadójával szerződést
köt.
(2) A szerződést ajándékozás esetén az ajándékozó által tett írásbeli nyilatkozat helyettesítheti.
(3) Ajándékozás és ingyenes letét esetén az irat átadója a szerződésben, vagy az (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban
meghatározott időtartamra korlátozhatja az átadott iratanyag kutatását és további, az átadott iratanyag őrzésével és
felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket tehet.
(4) A levéltár az iratok átvételekor átvételi elismervényt ad az iratok átadójának. Az átvételi elismervényben utalni kell
az iratok átadásának jogcímére is.

16. §

(1) A levéltár a maradandó értékű magániratot határozott időre szóló írásbeli szerződés alapján letéti megőrzésre
átveheti.
(2) A közlevéltár – az Ltv. 13. § b) pontjában foglaltak szerint – a határozott időre szóló szerződés alapján átvett
maradandó értékű magániratot ingyenes letétként őrzi meg. A nyilvános magánlevéltár a letétért a szerződésben
meghatározott díjat köthet ki.
(3) A letéti szerződésnek tartalmaznia kell:
a)
az irat tulajdonosának vagy birtokosának (a továbbiakban együtt: letevő) nevét és lakcímét vagy székhelyét;
b)
a letétbe helyezett levéltári anyag fizikai állapotának leírását;
c)
az őrzésre, kutatásra, reprodukálásra vonatkozó feltételeket;
d)
ha az átvett iratok állapota azt indokolja, az állapotot dokumentáló fotókat.
(4) A letétként átvett iratokról a levéltár a letéti szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben az anyag
azonosításához szükséges jegyzéket készít.
(5) A levéltári anyagban a letétbe helyezés előtt történt helytelen kezelés miatt keletkezett károk súlyosbodásáért, és
az időmúlás következtében beálló kedvezőtlen változásokért a levéltár nem tartozik felelősséggel.
(6) Konzerválási vagy restaurálási munkákat letétként átvett iratokon a levéltár csak a letevővel kötött megállapodás
alapján végezhet, amelyben e munkák költségeinek viseléséről külön rendelkezni kell.
(7) A levéltár az elektronikus formában tárolt vagy informatikai alkalmazás útján őrzött és letétbe átvett iratok esetében
a 19. § (4) bekezdésében előírtak és a letevővel kötött megállapodásban foglaltak szerint jár el.
(8) A levéltár a letétbe helyezett iratokat a letéti szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a levéltári anyagra
vonatkozó általános szabályok szerint őrzi, kezeli, bocsátja kutatásra, és teszi közzé. Ennek során a letétbe helyezett
levéltári anyag rendjét – a levéltári rendszerezés szabályainak megfelelően – megváltoztathatja, a letét egészéről
vagy egyes darabjairól saját használatára vagy térítés ellenében a kutatók részére reprodukciókat készíthet.

17. §

(1) A levéltár csak a köziratnak nem minősülő levéltári anyagot ajánlhatja fel cserére más levéltár, múzeum vagy
könyvtár részére.
(2) Iratcserét a levéltár abban az esetben kezdeményezhet, ha a csere tárgyát képező levéltári anyagok értéke között
nem áll fenn jelentős különbség, és az anyag megszerzéséhez kiemelten fontos szakmai, tudományos érdek fűződik.
A szerződés megkötését a fenntartó által jóváhagyott írásos javaslat alapján a miniszter engedélyezi.
(3) A (2) bekezdés szerinti javaslatnak tartalmaznia kell a csere tárgyát képező levéltári anyag címét, évkörét,
mennyiségét, levéltári jelzeteit, valamint a csere indokolását. A javaslathoz az iratok azonosítására alkalmas
jegyzéket kell mellékelni.

18. §		
Ha valamely iratképző szerv vagy személy köziratnak nem minősülő iratait több levéltárban őrzik, ezek egy fondban
történő egyesítése céljából a levéltár az érintett iratanyagot – a levéltárak vagy fenntartóik közötti megállapodás
alapján – ellentételezés nélkül átadhatja másik levéltárnak.
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IV. FEJEZET
A LEVÉLTÁRI ANYAG ŐRZÉSE
13. A levéltári anyag tárolásával összefüggő követelmények
19. §

(1) A levéltári anyagot az erre a célra kialakított és az állományvédelmi követelményeknek megfelelő levéltári raktárban
(a továbbiakban: raktárhelyiség) kell megőrizni.
(2) A raktárhelyiségben a levéltári anyagon kívül, attól elkülönítve a levéltár szakmai feladatainak ellátásával
kapcsolatos, vagy a levéltári anyagot kiegészítő más gyűjtemény jellegű anyag tárolható.
(3) A levéltár a raktárhelyiség állapotának alakulását a páratartalom és a hőmérséklet mérésével folyamatosan
figyelemmel kíséri, a mérési eredményeket – az állományvédelmi intézkedések megtétele érdekében –
rendszeresen értékeli.
(4) Elektronikus iratokat olyan informatikai alkalmazás támogatásával kell őrizni, amely biztosítja az iratok
olvashatóságának, értelmezhetőségének, sértetlenségének a hosszú távú megőrzését, ennek érdekében az őrzést
legalább két egymástól elkülönített adatbázisban kell biztosítani.
(5) Az informatikai alkalmazás üzemeltetése során a tranzakciókra és a hozzáférésekre vonatkozóan naplózási
szolgáltatást kell biztosítani.

20. §

(1) A közlevéltárak raktárhelyiségeinek állapotát az állományvédelmi követelményrendszerben meghatározott
szempontok alapján ötévenként minősíteni kell. A minősítést a szakfelügyelet a közlevéltár közreműködésével végzi.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint elvégzett minősítés alapján szükségessé válik, a közlevéltár a raktározási
kapacitás bővítésére, a tárolásra alkalmatlannak minősített raktárhelyiségek kiváltására, illetve a tárolási
körülmények javítására vonatkozóan 6 hónapon belül intézkedési tervet készít, és azt jóváhagyásra megküldi
a fenntartó részére.

21. §

(1) Ha a raktárhelyiségben – vagy az átmeneti tárolóhelyen – őrzött levéltári anyag épségét vagy biztonságát veszély
fenyegeti, a veszély megszüntetéséről az észlelés után azonnal gondoskodni kell.
(2) Ha a veszély megszüntetése a levéltár saját eszközeivel nem lehetséges, a levéltár köteles – a szakfelügyelő egyidejű
értesítése mellett – a fenntartót a veszély elhárítása érdekében értesíteni.

14. A raktárhelyiség használati rendje
22. §		
A raktárhelyiség használati rendjének kialakítása és folyamatos biztosítása érdekében a levéltár belső szabályzatban
szabályozza
a)
a belépés és a kilépés feltételeit;
b)
a belépési jogosultságot és a belépésre jogosultak felelősségét; valamint
c)
a tárolási helyéről kiemelt levéltári anyag nyilvántartását és az őrjegy használatát.

15. Állományvédelem
23. §

(1) A levéltár megelőző állományvédelmi intézkedéseket tesz a levéltári anyag károsodásának, állapotromlásának
megakadályozására, és 5 évre kidolgozott állományvédelmi terv szerint folyamatosan gondoskodik
a)
az Ltv.-ben meghatározott iratok konzerválásáról, restaurálásáról, biztonsági célú másolásáról;
b)
az őrzésében lévő kép- és hangfelvételek szükséges felújításáról, digitalizálásáról; továbbá
c)
az elektronikus formában tárolt vagy elektronikus levéltári rendszerben őrzött iratoknak a 19. §
(4) bekezdésében foglaltak szerinti fennmaradásáról.
(2) A közlevéltár az Ltv. 13. § f ) pontjában meghatározottak szerint gondoskodik állománya biztonsági célú másolásáról,
ezzel összefüggésben 3 éves mikrofilmezési és digitalizálási tervet készít.
(3) Az MNL a védetté nyilvánított levéltári anyagról biztonsági másolatot készít, és gondoskodik megőrzéséről.
A biztonsági másolattal kapcsolatos további eljárásról a tulajdonos az MNL-lel kötött szerződésben rendelkezhet.
(4) Az MNL a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag feltárásával, nyilvántartásával és gyűjtésével kapcsolatosan
az Ltv.-ben meghatározott feladatait belső szabályzatában foglaltak szerint végzi.
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V. FEJEZET
AZ IRATANYAG LEVÉLTÁRI FELDOLGOZÁSA
16. Az iratanyag levéltári feldolgozásának folyamata
24. §		
A levéltár az őrzésében lévő iratanyagot annak biztonsága és kutathatóvá tétele érdekében feldolgozza.
A feldolgozás során
a)
az iratanyagot a 25. §-ban foglaltak alapján tagolja, és a levéltár fondjainak rendszerébe besorolja;
b)
az iratanyag rendezettségét felülvizsgálja, az iratanyagot rendezi és levéltári jelzettel látja el;
c)
a rendezéssel – vagy önálló feladatként – az iratanyagból a nem maradandó értékű iratokat kiemeli és
selejtezi;
d)
a maradandó értékű iratokról a károsító anyagot eltávolítja;
e)
az iratanyagot raktári egységekbe osztja, raktárhelyiségében raktári rend szerint elhelyezi, és raktári jelzettel
látja el; valamint
f)
a kialakított levéltári egységeket és levéltári anyagának egészét nyilvántartja, leírja és segédleteket készít.

17. A levéltári anyag rendszerezésének szabályai
25. §

(1) A levéltári rendszerezés során minden végleges vagy letéti megőrzésben lévő levéltári anyagot fondba kell sorolni.
(2) A levéltár az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége során
a)
megállapítja az őrzésébe került regisztratúra jellegű fond fondképzőjét, illetve gyűjtemény jellegű fond
esetében a fondkialakítót, valamint a fondot jellemző egyéb tényezőket,
b)
az a) pontban meghatározottak alapján az iratanyagot fondjainak valamelyikébe besorolja, vagy
az iratanyagból új fondot alakít ki, és a fondot címmel látja el.
(3) Ha a levéltár – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – különböző regisztratúra jellegű fondokból – azok egészének
további fenntartása mellett – egyes darabokat a jobb és biztonságosabb megőrzés vagy a technikailag könnyebb
kezelés érdekében kiemel, és a darabokat a velük azonos jellegű darabokból álló gyűjtemény jellegű fondba
beosztja, az irat eredeti és új levéltári jelzetét is tartalmazó konkordancia jegyzéket készít.
(4) A 0,1 iratfolyóméternél kisebb terjedelmű fondokból vagy fondtöredékekből a fondképzők jellegének azonossága
alapján gyűjtemény jellegű fond alakítható ki.
(5) Az olyan egyedi iratokból, amelyek a levéltár egyetlen fondjába sem sorolhatók be, gyűjtemény jellegű fondot kell
kialakítani.

26. §

(1) A regisztratúra jellegű fond a fondképző szervezeti és működési rendje, valamint a fondra jellemző egyéb ismérvek
figyelembevételével tovább tagolható, állagokra és más kisebb levéltári egységekre.
(2) A gyűjtemény jellegű fond rendszerét és struktúráját a fondkialakító határozza meg. A gyűjteményen belüli
állagok és más kisebb levéltári egységek az azonos fondképzőtől származó levéltári anyagból vagy a különböző
fondképzőktől származó azonos tárgyú vagy azonos tárolási módot igénylő iratokból alakíthatók ki.

18. A levéltári anyag rendezése
27. §

(1) A levéltár a rendezetlen iratanyag levéltári rendezése során – az eredeti irattári rend lehetőség szerinti megtartására,
illetve helyreállítására törekedve – a levéltári anyagot a rendezési szintek szakmai ismérveinek megfelelően
kialakított, a 2. § 1., 3. és 9. pontja szerinti rendezettség megvalósulása érdekében alap-, közép- és darabszintű
levéltári egységekre tagolja.
(2) A levéltári anyag rendezését írásban rögzített, szakmai vezető által jóváhagyott rendezési terv alapján kell végezni,
amelynek egy példányát a fonddossziéban kell elhelyezni. A jóváhagyás rendjét a levéltár belső szabályzata
határozza meg.
(3) A rendezési terv tartalmazza:
a)
a fondképző
aa)
rövid történetét,
ab)
feladat- és hatáskörét,
ac)
szervezeti felépítését,
ad)
iratkezelési rendszerét,
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(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

b)
az iratanyag mennyiségét és állapotát,
c)
a rendezés szintjét,
d)
a rendezendő törzsegységben kialakítandó struktúra vázlatos leírását, továbbá
e)
a vertikális rendezési elv alapján kialakított belső szinteket.
A rendezés során kialakított levéltári egységek rendszerbeli helyét a levéltári jelzet fejezi ki, amelynek alapján
biztosítható az iratok azonosítása és visszakereshetősége. A levéltári jelzetet a levéltári egységeken fel kell tüntetni.
A levéltári egység a levéltári jelzet mellett azonosítási adatként címmel rendelkezik. Egy adott levéltári egység
címe a hierarchiában fölötte elhelyezkedő levéltári szinteken található nagyobb levéltári egységek címével együtt
azonosíthatóvá teszi az adott levéltári egységet, és kifejezi annak a levéltári hierarchiában elfoglalt helyét.
A levéltári anyagot a nyilvántartás megbízhatósága és a használhatóság elősegítése érdekében legalább
középszinten, a minősített adatot tartalmazó levéltári anyagot darabszinten kell rendezni.
Az (1) bekezdésben meghatározott rendezés végrehajtását követően az iratanyagban, ha ez indokolt, további
feldolgozó munka keretében továbbrendezést, ellenőrző rendezést, kiegészítő rendezést kell végezni.
A rendezettségi szint az iratanyag jellegétől függően az egyes törzsegységeken belüli alacsonyabb szintű levéltári
egységekben egymástól eltérhet.

19. A levéltári selejtezés
28. §

(1) A levéltár az őrzésében lévő levéltári anyag egyes fondjaiból azokat az iratokat, amelyek nem minősülnek
maradandó értékűnek, selejtezéssel különíti el.
(2) A (4) bekezdésben foglaltak kivételével selejtezés előzetesen kidolgozott selejtezési terv alapján végezhető.
A selejtezési tervnek tartalmaznia kell:
a)
a fondképző levéltári anyagban visszatükröződő ügyköreit, valamint
b)
az ügykörökön belül kialakult egyes sajátos anyagtípusokat, utalva a selejtezhetőségre.
(3) Ha a fondhoz korabeli selejtezési ügykörjegyzék vagy irattári terv kapcsolódik, a selejtezési tervet e dokumentumok
figyelembevételével kell elkészíteni.
(4) Selejtezési tervet nem kell készíteni
a)
az olyan fond esetében, amelynek selejtezéséről jogszabály rendelkezik, vagy a selejtezés időpontjában is
hatályos irattári terv vagy selejtezési ügykörjegyzék áll rendelkezésre,
b)
kizárólag többespéldányok, borítékok, tértivevények, a szervhez érkezett nyomtatott és sokszorosított
meghívók selejtezésekor,
c)
irodaszer-, telefon- és hivatali járműhasználattal kapcsolatos iratok, úti elszámolások selejtezésekor, vagy
d)
rögzített információt, adategyüttest nem tartalmazó iratok, dokumentumok selejtezésekor.
(5) A selejtezési eljárás befejezésekor selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a)
a selejtezés alá vont fond vagy állag címét és eredeti mennyiségét,
b)
a selejtezés alapjául szolgáló jogszabály, selejtezési ügykörjegyzék vagy a (2) bekezdés szerinti selejtezési terv
megnevezését,
c)
a selejtezett tárgyi vagy formai csoportok címeit,
d)
a selejtezett anyag mennyiségét,
e)
a selejtezés időpontját, és
f)
a selejtezést végző és a selejtezésért felelős levéltáros nevét.
(6) A levéltár a selejtezési tervet, valamint a selejtezésről készített jegyzőkönyvet megküldi a szakfelügyelőnek, aki
véleményével ellátva elbírálás céljából a vezető szakfelügyelőnek terjeszti fel.
(7) A vezető szakfelügyelő által jóváhagyott, és a levéltár részére visszaküldött selejtezési jegyzőkönyv alapján
selejtezett iratok megsemmisítéséről a levéltár vezetője a jogszabályban és a levéltár belső szabályzatában előírt
adatvédelmi és biztonsági követelmények figyelembevételével gondoskodik.
(8) A (2)–(7) bekezdés szerint kell eljárnia a nyilvános magánlevéltárnak, ha a selejtezést köziratnak minősülő levéltári
anyagban végzi.

20. A raktári rend kialakítása
29. §

(1) A levéltári anyagot olyan tárolóeszközökben kell elhelyezni, amelyek lehetővé teszik az iratanyag jellegének
megfelelő technikai kezelést, és biztosítják a levéltári anyag fizikai és kémiai védelmét.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 72. szám

6531

(2) A raktári egységeket a 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elvégzett rendezés során létrehozott legkisebb
levéltári egységekből kell kialakítani. A több raktári egységre terjedő legkisebb levéltári egység lehet egy
iktatószámhoz, (fő)lajstromszámhoz, alapszámhoz, rendszámhoz, csoportszámhoz, irattári tételszámhoz, ügyköri
vagy tárgyi egységhez tartozó irat, amelyek raktári egységeit az irattári rendszerükből adódó tagolás alapján kell
kialakítani.
(3) A raktári egységeket raktári jelzettel kell ellátni. A raktári jelzetnek tartalmaznia kell:
a)
a fond vagy állag levéltári törzsszámát,
b)
a fond vagy állag címét, valamint
c)
az adott raktári egység fondon vagy állagon belüli helyét.
(4) A raktári egységek fondon vagy állagon belüli helyét a fondonként vagy állagonként újrakezdődő sorszám
határozza meg.

21. A levéltári anyag nyilvántartása, leírása és segédletek készítése
30. §

(1) A levéltár a levéltári anyag megfelelő dokumentálása és megőrzésének biztosítása érdekében nyilvántartásokat
vezet, és használatának elősegítése céljából segédleteket készít.
(2) A levéltári anyagról vezetett nyilvántartások:
a)
a törzskönyvi nyilvántartás;
b)
a gyarapodási napló;
c)
a fogyatéki napló;
d)
a letéti napló;
e)
a fonddosszié;
f)
a raktári nyilvántartás;
g)
a kölcsönzési napló; valamint
h)
az átmeneti napló.
(3) A nyilvános magánlevéltár a (2) bekezdés b)–d) és g)–h) pontjaiban meghatározott nyilvántartásokat összevont
állományváltozási naplóban is vezetheti.

31. §

(1) A 32–35. §-ban és a 37–39. §-ban meghatározott nyilvántartások elektronikus formában vezethetők, és a 36. §-ban
meghatározott fonddossziéba tartozó dokumentumok elektronikus formában tárolhatók, ha az elektronikus
levéltári rendszer biztosítja
a)
a felhasználók részére a jogosultság alapú adathozzáférést és tranzakciók végzését;
b)
a tranzakciók naplózását; valamint
c)
a nyilvántartások, illetve a fonddosszié információtartalmának biztonsági mentését és visszaállíthatóságát.
(2) A 32–35. §-ban és a 37–39. §-ban meghatározott, papíralapon vezetett nyilvántartások adatait, illetve az azokban
eszközölt változásokat nem fakuló tintával vagy más megbízható technikával kell bejegyezni, a változások
átvezetése során tilos a módosult szövegrész törlése vagy más módon történő olvashatatlanná tétele.
(3) Papíralapon vezetett nyilvántartás esetén a módosításokra vonatkozó bejegyzést a levéltárosnak aláírásával kell
ellátnia.
(4) A levéltári anyag feldolgozása során meghaladottá vált, újjal pótolt nyilvántartás nem semmisíthető meg, azt
a fonddossziéban kell elhelyezni, és érvénytelenítésének tényére egyértelműen utalni kell.

32. §

(1) A levéltár az általa őrzött fondokról – ideértve a letéteket is – törzskönyvi nyilvántartást vezet.
(2) A törzskönyvi nyilvántartást a közlevéltár elektronikusan vezeti, és adatállományát az MNL által meghatározott
adatszerkezetben és formátumban évente, az előző év december 31-i állapotnak megfelelően február 28-áig az MNL
részére átadja. Az MNL a közlevéltár által átadott törzskönyvi adatállományt maradandó értékű iratként kezeli, és
gondoskodik megőrzéséről.
(3) A törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza:
a)
a fond levéltári törzsszámát, címét és évkörét;
b)
a fond állagainak levéltári törzsszámát, címét és évkörét;
c)
a fond vagy az állag adathordozójának típusát, terjedelmét
ca)
iratfolyóméterben,
cb)
darabszám szerint nyilvántartott iratanyag esetén annak számában,
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(4)
(5)
(6)
(7)

cc)
nem papír alapú adathordozó esetén az adathordozó jellegéből adódó mértékegységben,
cd)
elektronikus iratok esetén a fájl méretében, formátumában és darabszámában, valamint
d)
a raktári egységeket típusában és számában.
Az új fondokat kialakításuk sorrendjében és levéltári törzsszámuk feltüntetésével folyamatosan kell a törzskönyvi
nyilvántartásba bevezetni.
A törzskönyvi nyilvántartásba be kell vezetni a már nyilvántartásba vett fondok bármely adatában a levéltári anyag
levéltári feldolgozása során, valamint az iratátvételekkel vagy az iratátadásokkal előállt változást.
A (4) és (5) bekezdésben előírt bejegyzéseket az új fond kialakításától, illetve a változás bekövetkezésétől számított
30 napon belül a vonatkozó ügyirat iktatószámának feltüntetésével kell a törzskönyvi nyilvántartásba bevezetni.
Az MNL – a közlevéltárak által a (2) bekezdés szerint átadott törzskönyvi nyilvántartási adatok felhasználásával
a (3) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott adatokból – évente összeállítja a közlevéltárak egységes törzskönyvi
adatbázisát, és azt a honlapján közzéteszi.

33. §

(1) A levéltár a gyarapodási naplóban tartja nyilván az általa bármely jogcímen végleges őrzésre átvett levéltári
anyagot.
(2) A gyarapodási napló az átvétel időbeli sorrendjének megfelelően, évente újrakezdődő sorszámozott tételekben
tartalmazza:
a)
a sorszámot;
b)
az átvétel időpontját;
c)
a levéltári anyagot átadó szerv vagy személy nevét és postai címét;
d)
az átvétel jogcímét;
e)
az átvett anyag megnevezését, évkörét és iratfolyóméterben megadott mennyiségét, levéltári jelzetét;
f)
elektronikus iratok esetén a fájl méretét, formátumát és darabszámát;
g)
az átvétellel kapcsolatos ügyirat levéltári iktatószámát; valamint
h)
elektronikus iratátadási megállapodás alapján, hálózati úton átvett elektronikus iratok esetén azoknak
az átvevő levéltárral egyeztetett módon képzett azonosítóját.
(3) A gyarapodási naplót – elektronikus nyilvántartás vezetése esetén annak kinyomtatott lapjait, kivéve az elektronikus
levéltári rendszerben történő vezetés esetét – a levéltár az év végén lezárja, a gyarapodást összesíti és a gyarapodási
naplót hitelesíti.

34. §

(1) A levéltár fogyatéki naplóban tartja nyilván az állományából véglegesen kikerült, a törzskönyvből kivezetett nem
letéti levéltári anyagot.
(2) A fogyatéki napló tartalmazza:
a)
a sorszámot;
b)
a kikerülés időpontját;
c)
a kikerülés jogcímét;
d)
kiadás esetén azon szerv nevét és postacímét, ahová a levéltár az anyagot kiadta;
e)
a kikerült anyag levéltári törzsszámát;
f)
a kikerült anyag címét vagy megnevezését;
g)
levéltári jelzetét;
h)
a kikerült anyag évkörét;
i)
a kikerült anyag terjedelmét iratfolyóméterben vagy az iratok darabszámát;
j)
elektronikus iratok esetén a fájl méretét, formátumát és darabszámát; valamint
k)
a vonatkozó ügyirat levéltári iktatószámát.
(3) A fogyatéki naplót – elektronikus nyilvántartás vezetése esetén annak kinyomtatott lapjait, kivéve az elektronikus
levéltári rendszerben történő vezetés esetét – a levéltár az év végén lezárja és hitelesíti.
(4) Letét kiadását a letéti napló megfelelő rovatában kell feltüntetni.

35. §

(1) A levéltár a letéti naplóban tartja nyilván a letétbe helyezett, valamint az általa visszaadott levéltári letéteket.
(2) A letéti napló tartalmazza:
a)
a gyarapodási napló 33. § (2) bekezdése szerinti adatait;
b)
a letéti szerződés lejártának időpontját; valamint
c)
a letét visszaszolgáltatására vonatkozó feljegyzéseket.
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(3) A letéti naplót – elektronikus nyilvántartás vezetése esetén annak kinyomtatott lapjait, kivéve az elektronikus
levéltári rendszerben történő vezetés esetét – a levéltár az év végén lezárja, a letéti gyarapodást összesíti és a letéti
naplót hitelesíti.
36. §

(1) A levéltár az őrzésében lévő fondok anyagára vonatkozó valamennyi iratot a fondonként kialakított fonddossziéban
helyezi el. A fonddosszié az iratok keletkezésének sorrendjében tartalmazza:
a)
a fond anyagában végzett levéltári feldolgozás során készült belső feljegyzéseket, rendezési, selejtezési
terveket, selejtezési jegyzőkönyveket;
b)
a levéltári segédletek és a raktári nyilvántartások hitelesített példányát;
c)
minden, az iratanyag levéltárba kerülésére vonatkozó irat másolatát – kivéve az illetékességből történt
átvétel során keletkezett, a szervdossziéban elhelyezett ügyiratokat, amelyek esetében az irat másolata
helyett az irat azonosítására alkalmas, pontos hivatkozást kell feltüntetni –; valamint
d)
a levéltári anyag fizikai állapotára vonatkozó feljegyzéseket.
(2) A törzskönyvi nyilvántartás és a fonddosszié fondra vonatkozó adatainak egyezőségét a levéltárnak biztosítania kell.
(3) A nyilvános magánlevéltár esetében a fonddossziék tartalma a fondnál magasabb rendezési szinteken kialakított
dossziékban is elhelyezhető.

37. §

(1) A levéltár az általa őrzött levéltári anyag raktári egységeiről nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen
megállapítható, hogy mely levéltári egységet mely raktári egység tartalmazza.
(2) A raktári nyilvántartás az egyes raktári egységeket fondonként – állagokra tagolódó fond esetén állagonként –
újrakezdődő sorszámmal sorolja fel.
(3) A raktári nyilvántartás tartalmazza:
a)
az általános adatok körében:
aa)
az anyagot őrző levéltár nevét,
ab)
a fond feletti levéltári egység nevét,
ac)
a fond, illetve állag nevét, címét, korát (évkörét), terjedelmét iratfolyóméterben és a legkisebb
raktári egységek számában egyaránt megadva,
b)
a speciális adatok körében:
ba)
raktári számot, a raktári egység sorszámát,
bb)
a raktári egység típusának megnevezését,
bc)
az egyazon raktári egységbe foglalt valamennyi levéltári egység címét, korát (év, évkör), levéltári
jelzetét, ha valamely levéltári egység anyaga nem egyetlen raktári egységben található, a kezdő és
záró irat levéltári jelzetét.
(4) Az elektronikus levéltári rendszernek biztosítania kell a raktári nyilvántartás adatai és a (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott adatok közötti kapcsolatot.
(5) A levéltár ideiglenes raktári nyilvántartásban tartja nyilván az általa őrzött olyan levéltári anyag raktári egységeit,
amelynek fondképzőjét már megállapította, raktári egységeit kialakította, az iratok rendezettsége azonban még
nem teszi lehetővé a (3) bekezdésben meghatározott adatok nyilvántartásban történő teljes körű rögzítését.
(6) Az ideiglenes raktári nyilvántartás a fond rendezettségétől függően megállapítható adatokkal, tagolásban és
sorrendben sorolja fel a fond egyes raktári egységeit. Ideiglenes raktári nyilvántartásként, ha az (5) bekezdésben
meghatározott kritériumoknak megfelelnek, felhasználhatók az átadás-átvételi jegyzékek is.
(7) A raktári nyilvántartás és az ideiglenes raktári nyilvántartás – kivéve az elektronikus levéltári rendszerben történő
vezetést – egy, a készítő aláírásával hitelesített példányát a fonddossziéban kell elhelyezni.
(8) Az elektronikus levéltári rendszerben az elektronikus iratok tárolása és a tárolóhely nyilvántartása során
biztosítani kell, hogy a levéltári egységek és az azokat alkotó valamennyi komponens tárolási helye és elérési útja
megállapítható legyen.

38. §

(1) A levéltár a kölcsönzési naplóban tartja nyilván az általa kölcsönbe adott levéltári anyagot.
(2) A kölcsönzési napló tartalmazza:
a)
a kölcsönzési sorszámot;
b)
a kölcsönzés időpontját;
c)
a kölcsönvevő szerv nevét és postacímét;
d)
a kölcsönzés célját;
e)
a kölcsönzött iratanyag megnevezését, terjedelmét;
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f)
a kölcsönzés időtartamát és az időtartam esetleges meghosszabbítását;
g)
a visszavétel időpontját;
h)
az iratanyag kölcsönbe adás időpontjában fennálló fizikai állapotának leírását;
i)
a kölcsönzésre vonatkozó ügyirat iktatószámát; valamint
j)
egyéb, a kölcsönzéssel összefüggő információkat, adatokat.
(3) A kölcsönzési naplót – elektronikus nyilvántartás vezetése esetén annak kinyomtatott lapjait, kivéve az elektronikus
levéltári rendszerben történő vezetés esetét – a levéltár az év végén lezárja és hitelesíti.
39. §

(1) A levéltár átmeneti naplóban tartja nyilván a bármely jogcímen ideiglenesen a levéltárba került iratanyagot.
(2) Az átmeneti napló tartalmazza:
a)
a sorszámot;
b)
az iratanyag levéltári átvételének keltét;
c)
az átadó nevét, postacímét;
d)
az iratanyag azonosító adatait;
e)
az iratanyag átadásának időpontjában fennálló fizikai állapot leírását;
f)
az ideiglenes átvétel célját, az elvégzendő munka megjelölését;
g)
az iratanyag visszaadásának időpontját; valamint
h)
a kapcsolódó levéltári ügyirat iktatószámát.
(3) Az átmeneti naplót – elektronikus nyilvántartás vezetése esetén annak kinyomtatott lapjait, kivéve az elektronikus
levéltári rendszerben történő vezetés esetét – a levéltár az év végén lezárja és hitelesíti.

40. §

(1) A levéltár a fondokról és állagokról az Ltv.-ben meghatározottak szerint közzétett módszertani ajánlás vagy
segédanyagban foglaltak szerint leírást készít, és azt elektronikus formában a honlapján vagy nyomtatott formában
közzéteszi.
(2) A fondokról és állagokról készült leírás tartalmazza:
a)
a leírás szintjét és a törzskönyvi nyilvántartás 32. § (3) bekezdés a–c) pontja szerinti adatait;
b)
az iratképző vagy iratképzők nevét;
c)
az iratképző vagy iratképzők szervtörténetének vagy életrajzának rövid összefoglalását, ami önálló leírásban
is elvégezhető;
d)
az iratanyag levéltárba kerülésének jogcímét;
e)
a fond vagy állag tárgyának és tartalmának rövid összefoglalását;
f)
iratértékelésre és selejtezettségre vonatkozó információkat;
g)
a fond vagy állag szerkezetének áttekintését;
h)
az iratanyag levéltári őrzésének jogcímét, tulajdonjogát, kutathatóságára, másolhatóságára és
felhasználására vonatkozó korlátozásokat; valamint
i)
az iratanyagban való kutatás módját, és az ahhoz rendelkezésre álló segédleteket.
(3) A levéltár a (2) bekezdés szerinti leírást az iratanyag rendezettségéhez, tartalmi sajátosságaihoz igazodva, a kutatás
és tájékoztatás céljainak megfelelően kiegészíti, részletezi, és a használhatóság, a levéltári tájékoztatás érdekében
feltáró jellegű segédleteket, adatbázisokat készít.

VI. FEJEZET
A LEVÉLTÁRI ANYAG HASZNÁLATA
22. A levéltári anyag kutatási célú használatának biztosítása
41. §

(1) A levéltár az őrzésében lévő levéltári anyagot a (2) bekezdésben meghatározott feltételek figyelembevételével
kutatás számára hozzáférhetővé teszi.
(2) A levéltár a levéltári anyagot, annak nyilvántartása, tudományos igényű rendszerezése és tájékoztatási célú
segédletek készítése útján kutatásra alkalmassá teszi, külön helyiségben (a továbbiakban: kutatóterem) ingyenesen
a kutatók rendelkezésére bocsátja, és lehetőséget teremt arra, hogy a kutató a kutatásra kiadott levéltári anyagról
saját költségén másolatot készíttethessen.
(3) Ha a kutatni kívánt levéltári anyag elektronikus formában a kutató rendelkezésére bocsátható, akkor az – a kutató
által felhasználói azonosítás után hozzáférhető – elektronikus tárhelyre történő feltöltéssel is megvalósítható.
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(4) A levéltár a (2) bekezdésben meghatározott másolat elkészítését megtagadja, ha a reprodukciós eljárás vagy annak
gyakorisága a levéltári anyag fizikai állapotát károsítja, épségben történő fennmaradását veszélyezteti.
(5) A levéltári anyaghoz való hozzáférést a közlevéltár az Ltv.-nek a közlevéltár anyagában történő kutatásról szóló
rendelkezéseinek megfelelően, a nyilvános magánlevéltár a kutatási szabályzata szerint biztosítja.
42. §

(1) Az általános levéltár a kutatótermi kutatás lehetőségét legalább a hét négy munkanapján legalább 30 órában, más
közlevéltár legalább heti három napra elosztott legalább 20 órában biztosítja.
(2) Az a közlevéltár, amely kettő vagy kevesebb teljes munkaidőben foglalkoztatott levéltárossal rendelkezik,
a kutatótermi kutatás lehetőségét előzetes bejelentkezés alapján legalább heti 8 órában biztosítja.
(3) A kutatóterem nyitva tartása idején a levéltár köteles gondoskodni a kutatóterem állandó felügyeletéről, a levéltári
anyag sérülésmentes és biztonságos körülmények közötti kutathatóságáról, a kutatók által igényelt levéltári anyag
rendelkezésre állásáról, és a kutatók megfelelő szakmai tájékoztatásáról.
(4) Ha a kutatásra kikért anyagról másolati példány is rendelkezésre áll, akkor a levéltár a kutatást a másolat kiadásával
teszi lehetővé. E rendelkezés alól a kutatás témáját, különös szempontjait mérlegelve a levéltár vezetője eseti
felmentést adhat.
(5) A kutatói igény előzetes jelzésének módját a kutatási szabályzatban kell szabályozni.

43. §

(1) A levéltár kutatási szabályzatot készít és azt a honlapján közzéteszi.
(2) A kutatási szabályzat tartalmazza:
a)
a levéltári anyag kutatótermi használatának, illetve a levéltári anyag elektronikus tárhely útján történő
rendelkezésre bocsátásának rendjét,
b)
az igénybe vehető szolgáltatások körét és módját,
c)
a 41. § (2) bekezdésében meghatározott másolat elkészítésének díját,
d)
az őrjegynek a levéltári anyag visszahelyezésekor történő megsemmisítése vagy érvénytelenítése módját,
valamint
e)
a levéltári anyag 41. § (3) bekezdése szerinti elektronikus tárhelyre történő feltöltése útján történő
rendelkezésre bocsátása esetén:
ea)
az Ltv. 22. § (1) bekezdése szerinti kutatási kérelem és a kutatói adatlap elektronikus úton történő
benyújtásának,
eb)
a kutató nyilvántartásba vételének,
ec)
a látogatói jegy kiadásának,
ed)
a kutatói kérőlap kitöltésének, és
ee)
az elektronikus tárhely útján történő kiszolgálás
részletes szabályait.
(3) A kutatószolgálat ellátásával megbízott kutatótermi felügyelő
a)
a kutatóval ismerteti a kutatási szabályzatot;
b)
a kutatás témájának ismeretében megadja a kutatónak az anyagra vonatkozó mindazon felvilágosítást,
amely a kutatás megkezdésekor szükséges, illetve a kutatót a témájához kapcsolódó iratanyag referenséhez
irányítja; és
c)
ellenőrzi a kutatási szabályzat előírásainak betartását.
(4) A kutatási szabályzatban meghatározott rendelkezéseket a kutató köteles betartani, és a számára kutatásra
kiadott levéltári anyag rendjét és fizikai állapotát megőrizni. Ha a kutató a levéltári anyag használatára vonatkozó
jogszabályok és a kutatási szabályzat rendelkezéseit, a kutatóterem rendjét megsérti, és e magatartását írásbeli
figyelmeztetést követően is folytatja, a levéltár vezetője a kutató adott naptári évre vonatkozó látogatói jegyét
érvénytelenítheti, és az év során újabb látogatói jegy kiadását megtagadhatja. A levéltár vezetője erről a kutatót
írásban köteles értesíteni és döntését megindokolni.
(5) Ha a kutató magatartásával a levéltárnak kárt okoz vagy magatartásával a kutatóterem rendjét súlyosan megsérti,
a kutató látogatói jegyét a levéltár vezetője azonnal bevonhatja.

23. A levéltári anyag használatának általános szabályai
44. §

(1) A látogatói jeggyel rendelkező kutató az általa kutatni kívánt levéltári anyagot az erre szolgáló kutatói kérőlap
szabályszerű kitöltésével és benyújtásával igényelheti.
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(2) A kutatói kérőlap tartalmazza:
a)
a kutató nevét,
b)
a kutató által kutatásra igényelt levéltári anyag pontos levéltári jelzetét, valamint
c)
a kutatói kérőlap beadásának időpontját.
(3) A kutatói kérőlapokat naptári évenként egyedi azonosításra alkalmas módon kell nyilvántartani. A nyilvántartásban
fel kell tüntetni
a)
a kutatói kérőlap számát és keltét, valamint
b)
a levéltári anyag kiadásának és visszahelyezésének dátumát.
(4) A kutatói kérőlapokat a kutatás befejezésétől számított 15 évig – azonosítójuk rendjében – nem nyilvános iratként
kell megőrizni.
(5) A levéltár nyilvántartja a levéltári anyag kezelésével kapcsolatos következő feljegyzéseket:
a)
a levéltári anyag kiadásának és visszahelyezésének időpontját,
b)
a levéltári anyag mennyiségére, fizikai állapotára vonatkozó megjegyzéseket, valamint
c)
azt, hogy a levéltári anyag mely jelzeten volt megtalálható, vagy a levéltári anyag a megadott jelzeten nem
volt megtalálható.
(6) Az őrjegyen a kutatásra kért raktári vagy levéltári egység pontos jelzetét és a kutatói kérés számát kell feltüntetni.
Minden egyes raktári vagy levéltári egységről külön őrjegyet kell kiállítani, és azt a kutatásra kiemelt levéltári anyag
raktári helyén kell őrizni. Az őrjegyet a kiemelt levéltári anyag helyén annak visszahelyezéséig kell tárolni. A levéltári
anyag visszahelyezésekor az őrjegyet az anyag kezelője megsemmisíti vagy érvényteleníti.
(7) A kutatókra, a látogatói jegyekre, a kutatói kérésekre, valamint a kutatásra rendelkezésre bocsátott levéltári
anyagra és az (5) bekezdésben meghatározott adatokra vonatkozó információk – a 31. § (1) bekezdésében foglaltak
teljesülése esetén – az elektronikus levéltári rendszerben kezelhetőek.
45. §		
A levéltár az egyidejűleg kikérhető, illetve kiadható levéltári anyag mennyiségét
a)
a raktári egységenként kikért iratanyag esetében négy doboz vagy csomó terjedelemben,
b)
kötetek esetében tíz kötetben,
c)
a jelzetenként kikért iratanyag esetében tíz jelzetre kiterjedő mennyiségben, valamint
d)
mikrofilm esetében öt filmtekercsben
maximálhatja.

24. A látogatói jegy és a kutatói kérések nyilvántartása
46. §

(1) A közlevéltár a kutatószolgálat menetének áttekintése és ellenőrzése, valamint a statisztikai adatszolgáltatás
érdekében nyilvántartja
a)
az általa kiadott látogatói jegyet, annak nyilvántartási számát és az abban foglalt adatokat az Ltv.-ben
foglaltak szerint,
b)
a kutatótermi kutatási eseteket és azok időpontját,
c)
a levéltári anyag igényléséről szóló kutatói kérőlapok azonosítóját, valamint
d)
a 41. § (3) bekezdésében meghatározott elektronikus tárhely útján történő teljesítésre irányuló kutatói
kérőlapok számát és azok teljesítését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást év végén le kell zárni, és összesítve rögzíteni kell a kutatók, a kutatási esetek,
valamint a kutatói kérőlapok számát.

25. Tájékoztatás a levéltári anyag alapján
47. §

(1) A levéltár kérelemre – figyelemmel a levéltári anyag rendezettségére és segédlettel való ellátottságára – általános
tájékoztatást nyújt a keresett tárgyra vonatkozó adatokat tartalmazó levéltári egységekről, illetve a kérelmező által
közölt adatok alapján egyedi kiegészítő adatokat legfeljebb 30 napos határidővel szolgáltat.
(2) A megkeresés teljesítésére felkutatott, a tájékoztatás alapjául szolgáló levéltári anyagról a levéltár
a)
másolatot,
b)
tartalmi kivonatot vagy
c)
hiteles másolatot
állít ki.
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(3) A tartalmi kivonat olyan írásos, de nem szöveg- vagy formahű értesítés, amelyben a levéltár az (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően szolgáltat adatot, illetve a keresett adatra vonatkozó levéltári anyag hiányáról ad
tájékoztatást.
(4) A hiteles másolat lehet:
a)
tartalmát tekintve:
aa)
teljes vagy
ab)
kivonatos;
b)
formáját tekintve:
ba)
szöveghű vagy
bb)
szöveg- és formahű.
(5) A teljes másolat az adott irat teljes szövegét tartalmazza.
(6) A kivonatos másolat az adott irat egyes részeiről készül, és tartalmaznia kell:
a)
a „kivonatos másolat” megjelölést;
b)
az eredeti szöveg szöveghűen másolt kezdő és záró részét;
c)
a másolás során kihagyott szövegrészeknek „...” jellel történő jelölését;
d)
a kihagyás folytán szükségessé vált, a másoló által alkalmazott magyarázó, összekötő vagy értelmező
megjegyzéseknek a szavak aláhúzásával való jelölését; továbbá
e)
az eredeti szövegben található minden javítást, átírást dőlt betűvel jelölve.
(7) Ha a másolat több lapra terjed ki, a lapokat – levéltári jelzetenként újrakezdődő sorszámmal – számozni kell és át kell
fűzni, valamint a levéltár pecsétjével oly módon kell lezárni, hogy az kizárja a lapok kicserélésének lehetőségét.
(8) A hitelesítési záradékot az írásos másolatra közvetlenül a másolt szöveg után, fényképmásolat esetén a reprodukció
hátlapjára kell rávezetni.
(9) A hitelesítési záradék tartalmazza:
a)
a másolat terjedelmét és fajtáját;
b)
az eredeti iratot őrző levéltár nevét;
c)
az eredeti irat levéltári jelzetét;
d)
a levéltár bélyegzőlenyomatát, és a levéltár vezetője vagy a hitelesítési záradék aláírására jogosult személy
aláírását; valamint
e)
kivonatos másolat esetén
ea)
a szöveghűen másolt szövegrész pontos helymeghatározása érdekében a kezdő és záró lapszámot,
valamint a lapon belül a kezdő és záró sorszámot, továbbá
eb)
a beillesztett szövegrészek nem eredeti voltára utaló megjegyzést.
(10) Másolat hitelesítésénél meg kell jelölni a kicsinyítési arányt.
(11) A hitelesített másolat kiállítása az illetékekről szóló törvény szerint illetékköteles.

26. Hitelesített másolat továbbítása külföldre
48. §

(1) A külföldön felhasználni kívánt levéltári hitelesített másolatot az MNL látja el közbenső felülhitelesítéssel, amely
a 47. § (8) bekezdése szerinti hitelesítési záradék bélyegzőlenyomata és a záradékon szereplő aláírás valódiságát
igazolja. A közbenső felülhitelesítési záradékot az MNL vezetője írja alá.
(2) Az MNL közbenső felülhitelesítésével ellátott levéltári hitelesített másolatot külföldi felhasználás céljából
a külpolitikáért felelős miniszter a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 15. §-a szerinti miniszteri
felülhitelesítéssel látja el.

27. A levéltári anyag kölcsönzésének módjai
49. §

(1) A kölcsönzési eljárást
a)
az ügyviteli célú kölcsönzés,
b)
a kutatási célú kölcsönzés,
c)
a kiállítási célú kölcsönzés vagy
d)
a működési célú kölcsönzés
szabályai szerint kell lebonyolítani.
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(2) Eredeti levéltári anyag – kölcsönzése esetén – postai úton nem szállítható. A szállítás megszervezéséért, valamint
a kölcsönzött iratok biztonságáért a kölcsönzést kérelmező intézmény a felelős.
(3) A kölcsönzési eljárások költségeit – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a kölcsönzést kérelmező viseli.

28. Ügyviteli célú kölcsönzés
50. §

(1) A levéltár az eredeti levéltári anyagot ügyviteli célból
a)
az iratot keletkeztető szerv,
b)
az iratot keletkeztető szerv jogutódja vagy
c)
az a) vagy b) pont szerinti szerv felügyeleti szerve
részére, meghatározott időtartamra vonatkozó kérelem (a továbbiakban: kölcsönzési kérelem) alapján bocsátja
rendelkezésre. A kölcsönzési kérelem másolattal vagy tartalmi kivonat készítésével is teljesíthető.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szerveken kívül más szerv kölcsönzési kérelmét a levéltár másolattal vagy tartalmi
kivonat készítésével teljesíti.
(3) A kölcsönzésre kiemelt eredeti levéltári anyagról három példányban darabjegyzéket kell készíteni. A darabjegyzék
első példánya a kölcsönvevőé, a második példány a kölcsönadó levéltáré, a harmadik példány az iratanyagot kíséri.
(4) Az ügyviteli célú kölcsönzés során a kölcsönzött levéltári anyag mennyisége nem esik korlátozás alá.
(5) A kölcsönzés időtartamát a levéltár a kölcsönvevő szerv kérelmének megfelelően állapítja meg, de az a 120 napot
nem haladhatja meg.

29. Kutatási célú kölcsönzés
51. §

(1) Levéltári anyag kutatási célból kizárólag kutató részére, levéltár útján kölcsönözhető.
(2) A kutató a kölcsönzés érdekében annál a levéltárnál terjeszti elő kérelmét, amely hatályos látogatói jegyét kiállította.
(3) A levéltár a kölcsönzési kérelmet
a)
a kutató nevének,
b)
a kért levéltári anyag levéltári jelzetének és
c)
a kölcsönzés időtartamának
egyidejű közlésével az eredeti levéltári anyagot őrző levéltárhoz továbbítja.
(4) A kutatási engedélyhez kötött levéltári anyag kölcsönzésére irányuló megkereséshez a kölcsönvevő levéltárnak
mellékelnie kell az Ltv. 24. § (2)–(5) bekezdéseiben meghatározott, a kutató által előzetesen beszerzett
dokumentumokat.
(5) A kölcsönkért levéltári anyagot őrző levéltár az eredeti levéltári anyag kölcsönzését megtagadhatja, ha
a)
különös értéke, formája vagy rossz fizikai állapota miatt nem kölcsönözhető, vagy
b)
reprodukciója rendelkezésre áll.
(6) A kölcsönzött levéltári anyagot őrző levéltár köteles az eredeti levéltári anyag kölcsönzésének megtagadásáról és
annak indokáról a kölcsönzést kérő levéltárat írásban értesíteni.
(7) A kutatási célra kölcsönözhető levéltári anyag mennyisége – alkalmanként – nem haladhatja meg a kutatótermi
használatra egy alkalommal kiadható levéltári anyag mennyiségét. Ha a kölcsönzési kérelem ennél nagyobb
mennyiségű levéltári anyagra irányul, akkor azt részletekben – az előző részlet visszaérkezését követően – kell
kölcsönözni.
(8) A kölcsönzés időtartama a 90 napot nem haladhatja meg.

52. §

(1) A levéltár kutatási célú kölcsönzéskor a levéltári anyagot a kölcsönzést intéző levéltárosnak adja ki.
(2) A kutatási célra kölcsönzött eredeti levéltári anyagot a kölcsönadó levéltár
a)
fondonként és állagonként, azon belül darabonként csoportosítja,
b)
saját tulajdonbélyegzővel laponként lebélyegzi, és
c)
tételenként oldal- vagy lapszámozza.
(3) A levéltár a kölcsönzésre kerülő levéltári anyagot jelzetenkénti sorrendben és jelzetenként olyan részletességgel
sorolja fel, hogy az azonosítható, és mennyisége ellenőrizhető legyen. A darabjegyzék tartalmazza:
a)
a kölcsönadó levéltár nevét,
b)
a kölcsönzésre vonatkozó ügyirat számát,
c)
a kölcsönvevő levéltár nevét és címét, valamint
d)
a levéltári anyagot használó kutató nevét.
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(4) A kölcsönvétel és a visszavétel elismerését szolgáló darabjegyzéket három példányban kell elkészíteni.
A darabjegyzék egy példánya az iratokat kíséri, további egy-egy példánya a a kölcsönadót és a kölcsönvevőt illeti.
53. §

(1) A kutatási célra kölcsönzött levéltári anyag
a)
tovább nem kölcsönözhető,
b)
a kölcsönadó levéltár engedélye nélkül nem reprodukálható, és
c)
a kölcsönzés céljától eltérően nem használható.
(2) A kölcsönzött levéltári anyag biztonságáért a kölcsönzés időtartama alatt a kölcsönvevő levéltár felelős.

30. Kiállítási célú kölcsönzés
54. §

(1) Eredeti levéltári anyag kiállítási célból csak meghatározott időtartamra, levéltárnak vagy más közgyűjteménynek
kölcsönözhető.
(2) Kiállítás céljából csak a kifogástalan fizikai állapotban lévő levéltári anyag kölcsönözhető.
(3) Kiállítás céljából eredeti irat más költségvetési szerv részére történő kölcsönzésére akkor kerülhet sor, ha
a kölcsönvevő költségvetési szerv a levéltárral együttműködve biztosítani tudja az eredeti levéltári anyag
biztonságos őrzését. Egyéb kölcsönzési igény csak a megrendelő költségére előállított másolattal teljesíthető.
(4) A (3) bekezdés szerinti eredeti irat kiállítás céljából történő kölcsönzése esetén a kölcsönadó levéltár kikötheti, hogy
a kiállítás szakszerű installálásáról gondoskodik.
(5) A kiállítási célú kölcsönzés előtt a levéltári anyagról az azt őrző levéltár biztonsági másolatot készít vagy készíttet.
(6) A kiállítási célú kölcsönzési kérelem elutasításáról és annak indokáról a levéltár a kölcsönzést kérelmező levéltárat,
közgyűjteményt vagy a kölcsönzést kérelmező más költségvetési szervet írásban értesíti.
(7) Eredeti levéltári anyag külföldre történő kölcsönzésére a kulturális örökség védelméről szóló törvény rendelkezései
szerint kerülhet sor.

55. §		
A kiállítási célú kölcsönzést a kutatási célú kölcsönzés szabályai szerint kell lebonyolítani, azzal, hogy a kölcsönzött
iratanyagról minden esetben darabjegyzéket kell készíteni, és rendelkezni kell a kölcsönzés engedélyezett
időtartamáról.

31. Működési célú kölcsönzés
56. §

(1) A levéltár az őrzésében lévő levéltári anyagot működési célból kizárólag közgyűjtemény részére adhatja át, ha
a kölcsönzés célja az iratanyag
a)
reprodukálása,
b)
konzerválása, restaurálása vagy
c)
köttetése.
(2) A működési célú kölcsönzési eljárás során a kölcsönadó a levéltári anyagot
a)
reprodukálás esetén a levéltári anyag reprodukálásának szabályai szerint készített;
b)
konzerválás, restaurálás és könyvkötés esetén a célnak megfelelő részletességű
jegyzék kíséretében adja át.
(3) A működési célú kölcsönzés során az iratanyag mennyisége és a kölcsönzés időtartama nem esik korlátozás alá.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
57. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai
követelményekről szóló 10/2002. (IV. 27.) NKÖM rendelet.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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A földművelésügyi miniszter 25/2015. (V. 27.) FM rendelete
a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
24. § (6) bekezdésében,
a 31. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 32. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1–5. és 8–11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 31. és 32. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Szakmai elismerések
1. §

(1) A mezőgazdasági ágazatok, a földügy, az erdőgazdálkodás, a környezet- és természetvédelem, az agrárszakképzés
és felsőoktatás, valamint a meteorológia területén végzett kiemelkedően eredményes munka, illetve ezen
ágazatok fejlesztése érdekében huzamos időn át kifejtett tevékenység elismeréseként szakmai elismerések
adományozhatók.
(2) Szakmai elismerések a díjak, az emlékplakettek, a Miniszteri Elismerő Oklevél, a Miniszteri Dicséret, valamint
az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (a továbbiakban: OTDK) Agrártudományi Szekció Különdíj
(a továbbiakban: OTDK Agrártudományi Különdíj).
(3) A földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által adományozható szakmai elismerések a következők:
a)
Szakmai díjak:
	  1. Fasching Antal Díj,
	  2. Nagyváthy János Díj,
	  3. Ujhelyi Imre Díj,
	  4. Fleischmann Rudolf Díj,
	  5. Darányi Ignác Díj,
	  6. Konkoly-Thege Sándor Díj,
	  7. Tolnay Sándor Díj,
	  8. Pro Silva Hungariae Díj,
	  9. Pro Alimentis Hungariae Díj,
10. Kovács Béla Díj,
11. Aranykoszorús Gazda Díj, Aranykoszorús Gazdaasszony Díj,
12. Környezetünkért Díj,
13. Pro Natura Díj,
14. Tessedik Sámuel Díj,
15. Schenzl Guido Díj,
16. Zöld Toll Díj.
b)
Emlékplakettek:
	  1. Környezetünkért Emlékplakett,
	  2. Pro Natura Emlékplakett,
	  3. Pro Meteorológia Emlékplakett,
	  4. Életfa Emlékplakett.
c)
Oklevél:
	  1. Miniszteri Elismerő Oklevél,
	  2. Miniszteri Dicséret.
d)
Különdíj:
OTDK Agrártudományi Különdíj.
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2. Adományozás
2. §

(1) Szakmai elismerések adományozását közigazgatási szervek, gazdálkodó szervezetek, intézmények, egyesületek,
alapítványok, az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek, köztestületek, önkormányzatok (a továbbiakban
együtt: szervezetek), valamint magánszemélyek kezdeményezhetik. A kezdeményezés előterjesztésének formai és
tartalmi követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kezdeményezést az adományozási alkalmat legalább két hónappal megelőzően kell benyújtani
a Földművelésügyi Minisztériumba (a továbbiakban: minisztérium).
(3) Díjak és emlékplakettek tekintetében a kezdeményezéseket a díjhoz kapcsolódó szakterületért felelős állami vezető
által vezetett díjbizottságok értékelik, és javaslatot tesznek az adományozással kapcsolatban. Egyéb elismerési
formák tekintetében a Kitüntetési Bizottság tesz javaslatot.
(4) Az (1)–(3) bekezdéstől eltérően az OTDK Agrártudományi Különdíj odaítélését az Országos Diákköri Tanács
(a továbbiakban: OTDT) Agrártudományi Szekció Tagozati Zsűrik elnökei kezdeményezhetik. Az OTDK
Agrártudományi Különdíj odaítélésére az erre a célra létrehozott Különdíj Bizottság tesz javaslatot.
(5) A miniszter a bizottságok javaslatainak figyelembevételével dönt az elismerések adományozásáról.
(6) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott
gazdálkodó szervezetet kell érteni.

3. §

(1) Szakmai elismerés azon magyar és külföldi állampolgár részére adományozható, aki előzetesen, a 2. melléklet
szerinti nyilatkozattal, írásban hozzájárul ahhoz, hogy elismerés adományozása esetén a természetes
személyazonosító adatait és lakcímadatát az elismerésben részesítettek nyilvántartásában kezeljék, valamint nevét
a Hivatalos Értesítőben közzétegyék, továbbá ahhoz, hogy érdemeiről a nyilvánosság tájékoztatást kapjon.
(2) Szakmai elismerés – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag természetes személyeknek
adományozható. Nem lehet posztumusz szakmai elismerést adományozni. Ha az elismerésben részesített
az adományozás és az átadás közti időben elhalálozik, az elismerést – a 26. § (5) bekezdésében foglaltak
kivételével – a törvényes örökösnek kell kiadni.
(3) A 19. és 24. §-ban foglalt díj és emlékplakett szervezetek részére is adományozható.

4. §		
A szakmai díjakkal jutalom jár, amelynek összege – természetes személy és a 19. § szerinti szervezet esetén
egyaránt – a mindenkori illetményalap hatszorosa. Miniszteri Dicséret elismerés esetén a kormánytisztviselő
a mindenkori illetményalap hatszorosának megfelelő összegű pénzjutalomban részesíthető. Az OTDK
Agrártudományi Különdíj esetében a díjazott a mindenkori illetményalapnak megfelelő összegű pénzjutalomban
részesíthető. A pénzjutalmak fedezetét a minisztérium költségvetésében kell előirányozni.
5. §

(1) Nem adományozható elismerés annak, akit az elismerésre történő felterjesztéskor bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen elítéltek és még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,
illetve – ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szól – aki foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
továbbá az sem, aki jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
(2) Aki az (1) bekezdésben foglaltak ellenére elismerésben részesült, attól a miniszter az elismerést – az (1) bekezdésben
foglaltakról való tudomásszerzést követően – azonnal visszavonja.
(3) Méltatlanná válik a miniszteri elismerésre az, akit jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy – ha az elismerés
a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szólt – a foglalkozásától eltiltottak. Az elismerésre méltatlanná vált
személytől a miniszter az elismerést visszavonja. A visszavonást a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

3. Adományozási alkalmak
6. §

(1) Szakmai elismerések adományozására a következő alkalmakkor kerül sor:
a)
március 15-e nemzeti ünnep,
b)
az Erdők Világnapja (március 21.),
c)
Meteorológiai Világnap (március 23.),
d)
a Föld Napja (április 22.),
e)
Pedagógusnap (június első vasárnapja),
f)
Környezetvédelmi Világnap (június 5.),
g)
augusztus 20-a állami ünnep,
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h)
október 23-a nemzeti ünnep,
i)
kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló.
(2) Az elismeréseket a miniszter vagy megbízottja ünnepélyes keretek között adja át.
(3) Az elismerés tényét és az elismerésben részesítettek érdemeit a Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján
közzé kell tenni.

4. Az egyes díjak
7. §

(1) Fasching Antal Díj a földmérés, a földügy, a térképészet és térinformatika terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és
tudományos tevékenység elismeréséül,
a)
a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységért;
b)
kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységért;
c)
szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett kiemelkedő munkásságért
adományozható.
(2) Évente három díj adományozható a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készül, kör alakú, 105 mm átmérőjű, 12 mm vastag. Egyik oldalán középen dr. Fasching Antal balra néző
domborművű arcképe „FASCHING ANTAL emlékérem alapítva 1970-ben” körirattal, másik oldalán Magyarország
címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

8. §

(1) Nagyváthy János Díj adományozható annak, aki legalább 5 éve kiemelkedő oktató munkát végez a miniszter
feladatkörébe tartozó ágazatokat érintő felsőoktatás területén.
(2) Évente hat díj adományozható a Pedagógusnap alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készül, négy sarkán lekerekített négyzet alakú, 77x77 mm nagyságú, 4 mm vastag. Egyik oldalán
Nagyváthy János domborművű arcképe, „Nagyváthy János 1755–1819” nevének, születésének, illetve halálának
dátumát jelölő felirattal, kalásszal és tollal, a másik oldalán a „Szorgalmatos mezei gazda” jelképet kifejező két álló
férfialak, az egyik kalászokat és könyvet tartva kezében, háttérben mezőgazdasági település látképével.

9. §

(1) Ujhelyi Imre Díj adományozható a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, területén végzett kiemelkedő teljesítmény
elismeréséül azoknak a termelőknek, akik új eljárásokat, korszerű módszereket valósítottak meg, valamint
azoknak, akik az élelmiszeripar területén a technikai fejlesztésben, a korszerű gyártási eljárások alkalmazásában, új
gyártmányok kidolgozásában és bevezetésében kimagasló eredményeket értek el.
(2) Évente hat díj adományozható a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Egyik oldalán középen Ujhelyi Imre domborművű
profilképe, bal oldalon „UJHELYI IMRE”, jobb oldalon „1866–1923” születésének, illetve halálának dátuma
domborművű felirattal, a másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és
az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

10. §

(1) Fleischmann Rudolf Díj a hazai növénytermesztés és növénynemesítés terén kiemelkedő értékű gyakorlati és
elméleti munkát végzők tevékenységének elismeréséül adományozható.
(2) Szakterületenként évente három-három díj adományozható az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 4 mm vastag. Egyik oldalán Fleischmann Rudolf domborművű arcképe,
alatta „1879–1950” születésének, illetve halálának dátuma, felette „Fleischmann Rudolf emlékplakett” körirattal,
a másik oldalán, mikroszkópon keresztül fektetett búzakalász dombormű látható.

11. §

(1) Darányi Ignác Díj az agrár- és környezettudományok területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység
elismeréséül adományozható annak a kutatónak, aki olyan kivételes tudományos eredményt ért el, amelynek
gyakorlati bevezetése a szakterületen innovatívnak tekinthető, vagy jelentősen hozzájárul a szakterület további
fejlődéséhez.
(2) Évente tudományterületenként egy-egy díj adományozható az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából.
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(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készül, kör alakú, 105 mm átmérőjű, 12 mm vastag. Az egyik oldalán középen Darányi Ignác domborművű
arcképe, felette „Darányi Ignác Díj” felirat, alatta „1849–1927” születésének, illetve halálának dátuma szerepel.
Az emlékplakett másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás
évszáma vésett felirattal látható.
12. §

(1) Konkoly Thege Sándor Díj az állattenyésztésben, a tenyésztésszervezésben, az állattenyésztési politikában és
az állattenyésztés érdekképviseletében végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréséül adományozható.
(2) Évente három díj adományozható a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Az egyik oldalán középen Konkoly Thege Sándor
domborművű arcképe, felette „Konkoly Thege Sándor Díj” felirat, alatta „1889–1969” születésének, illetve halálának
dátuma szerepel. Az emlékplakett másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és
az adományozás évszáma vésett felirattal látható.

13. §

(1) Tolnay Sándor Díj az állategészségügy területén kifejtett kiemelkedő gyakorlati, kutatási és oktatási tevékenység
elismeréséül adományozható.
(2) Évente három díj adományozható az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készül, kör alakú, 100 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Az egyik oldalán dr. Tolnay Sándor jobbra néző
domborművű arcképe, ettől jobbra „Tolnay Sándor dr.” felirat, balra „1748–1818.” születésének, illetve halálának éve
szerepel. A másik oldalon „Tolnay Sándor szakmai díj” felirat és az adományozás évszámának vésett felirata látható.

14. §

(1) Pro Silva Hungariae Díj („Magyar Erdőkért Díj”) annak adományozható, aki az erdőgazdálkodás, erdővédelem
terén huzamos időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtott, valamint az erdőgazdálkodás érdekében kimagasló
tudományos, oktatói és szakmai ismeretterjesztői tevékenységet folytatott.
(2) Évente hat díj adományozható a március 21-ei Erdők Világnapja alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készül, kör alakú, felülete bronzpatinázott, 80 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Az egyik oldalát Magyarország
tölgykoszorúval keretezett állami címere díszíti. A másik oldalon a „Pro Silva Hungariae” felirat olvasható, a szakmai
jelleget kifejező, sematikus ábrázolású fák között elhelyezve. Az emlékplakett peremére bevésve a díjazott neve
szerepel.

15. §

(1) A Pro Alimentis Hungariae Díj (Magyar Élelmiszerekért Díj) az élelmiszeripar terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és
tudományos tevékenység elismeréséül
a)
a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységért;
b)
kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységért;
c)
szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett kiemelkedő munkásságért
adományozható.
(2) Évente három díj adományozható a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készül, kör alakú, 120 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Egyik oldalán csendélet, fölötte „Pro Alimentis
Hungariae” felirat, másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás
évszáma vésett felirattal látható.

16. §

(1) Kovács Béla Díj adományozható annak, aki kiemelkedő agrárágazati tevékenysége mellett sokat tett a tulajdon
sérthetetlenségén alapuló korszerű magángazdasági, illetve a mezőgazdasági termelők eredményesebb munkáját
elősegítő szolgáltató típusú szövetkezeti szervezeti formák elterjesztéséért.
(2) Évente három díj adományozható az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készül, kör alakú, 100 mm átmérőjű, 12 mm vastag. Az egyik oldalán középen Kovács Béla domborművű
arcképe, felette „Kovács Béla Díj” felirat, alatta „1908–1959” születésének, illetve halálának dátuma szerepel.
Az emlékplakett másik oldalán Magyarország címere, alatta az elismerésben részesített neve és az adományozás
évszáma vésett felirattal látható.
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17. §

(1) Aranykoszorús Gazda Díj, illetve Aranykoszorús Gazdaasszony Díj adományozható azoknak az egyéni
gazdálkodóknak, vállalkozóknak, valamint a szakoktatás területén dolgozóknak, akik a szántóföldi
növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás vagy más agrárágazati
tevékenység területén kimagasló eredményeket értek el, elsősorban a jövedelmezőség és minőség javítása, új
típusú gazdálkodási szerkezet kialakítása és a célszerű vállalkozási formák meghonosítása szempontjából.
(2) Évente hat díj adományozható az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készül, kör alakú, felülete bronzpatinázott-aranyozott, 80 mm átmérőjű, 4 mm vastag. Egyik oldalán
„Aranykoszorús Gazda”, illetve „Aranykoszorús Gazdaasszony” felirat található kör alakban. Fölötte nemzetiszín
szalaggal átkötött búzakalász-koszorú helyezkedik el az adományozás évének bevésésével. Másik oldalán
Magyarország babérkoszorúval övezett címere „Földművelésügyi Minisztérium” körfelirattal.

18. §

(1) Környezetünkért Díj adományozható a környezetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek
elismerésére.
(2) Évente öt díj adományozható a június 5-ei Környezetvédelmi Világnap alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékérem
bronzból készült, kör alakú, 115 mm átmérőjű. Az egyik oldalán jelképes értelmű, a levegő, a víz és a talaj
tisztaságára utaló tájszerű ábrázolás, középen a „KÖRNYEZETÜNKÉRT” felirattal; a hátlapon repedezett földből
sarjadó növénykezdemény látható.

19. §

(1) Pro Natura Díj adományozható a hazai természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek
és szervezetek elismerésére.
(2) Évente öt díj adományozható az április 22-ei Föld Napja alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékérem
bronzból készült, kör alakú, 110 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Az egyik oldalán stilizált kócsag „Pro Natura Díj”
felirattal, a másik oldalán öreg tölgyfaábrázolás látható.

20. §

(1) Tessedik Sámuel Díj adományozható annak, aki legalább 5 éve kiemelkedő munkát végez az agrárszakképzési
középfokú oktatás területén.
(2) Évente hat díj adományozható, a Pedagógusnap alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készül, kör alakú, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Egyik oldalán Tessedik Sámuel domborművű arcképe,
„Tessedik Sámuel 1742–1820” nevének, születésének, illetve halálának dátumát jelölő felirattal, az emlékplakett
másik oldalán Tessedik Sámuel egykori iskolája (Szarvas) látható.

21. §

(1) Schenzl Guidó Díj adományozható a hazai és nemzetközi meteorológia területén kimagasló tudományos, kutatási,
szakmai eredmények elismeréseként.
(2) Évente két díj adományozható a március 23-ai Meteorológiai Világnap alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékérmet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékérem
bronzból készült, kör alakú, 95 mm átmérőjű, 8 mm vastag. Az egyik oldalán Schenzl Guidó dombormű arcképe,
balról „Dr. Schenzl Guidó”, jobbról „1823–1890” születésének, illetve halálának dátuma, felette ”Pro Meteorológia”
felirat, a másik oldalán „A légtüneménytan az országos észlelések azaz a meteorológiai vizsgálatok megalapítójának
emlékére ‘94” felirat látható.

22. §

(1) A kiemelkedő újságírói tevékenységet folytató személyek elismerésére évente három Zöld Toll Díj adományozható.
A három díj közül egyet-egyet az audiovizuális médiaszolgáltatás és a rádiós médiaszolgáltatás, illetve egyet
a nyomtatott sajtó vagy az internetes sajtó területén alkotó személy kaphat.
(2) Az adományozásra évente egyszer, a június 5-ei Környezetvédelmi Világnap alkalmából kerül sor.
(3) A díjjal egyedi kivitelezésű, névre szóló toll és az adományozást igazoló okirat jár.

5. Az emlékplakettek
23. §

(1) Környezetünkért Emlékplakett adományozható a környezetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató
személyek elismerésére.
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(2) Évente tíz emlékplakett adományozható a június 5-ei Környezetvédelmi Világnap alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készült, kör alakú, 90 mm átmérőjű. Az egyik oldalán jelképes értelmű, a levegő, a víz és a talaj tisztaságára
utaló tájszerű ábrázolás, a másik oldalán az előlap síkjából kiemelkedően Magyarország vízrajzi térképe, keresztbe
futó „KÖRNYEZETÜNKÉRT” felirattal, amelynek „Ö” betűjét babérkoszorú helyettesíti, felette angyalábrázolás látható.
24. §

(1) Pro Natura Emlékplakett adományozható a természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató
személyek és szervezetek elismerésére.
(2) Évente tíz emlékplakett adományozható az április 22-ei Föld Napja alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
aranyozott fémből készült, kör alakú, 60 mm átmérőjű dombornyomat. Egyik oldalán stilizált kócsag, „Pro Natura”
felirattal, a másik oldalán öreg tölgyfaábrázolás látható.

25. §

(1) Pro Meteorológia Emlékplakett adományozható kiemelkedő meteorológusi tevékenységet folytató személyek
elismerésére.
(2) Évente négy emlékplakett adományozható a március 23-ai Meteorológiai Világnap alkalmából.
(3) Az elismerésben részesített a díjjal emlékplakettet, valamint az adományozást igazoló okiratot kap. Az emlékplakett
bronzból készült, mérete 110 mm oldalhosszúságú négyzet, lekerekített sarkokkal, első oldalán stilizált felhő,
szivárvány, alatta fák, bokrok ábrázolása látható, hátoldala sima.

26. §

(1) Életfa Emlékplakett adományozható a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett lelkiismeretes és
becsületes munka, eredményes életút elismeréséül annak, akit két különböző forrásból egybehangzó ajánlással
javasolnak. A javaslatok a születési év kerek évfordulója alkalmából tehetők, az évfordulót megelőző vagy követő
nyolc hónapon belül.
(2) Az emlékplakett fokozatai a következők:
a)
bronz, 70 éves korban;
b)
ezüst, 80 éves korban;
c)
arany, 90 éves korban;
d)
gyémánt, 100 éves korban.
(3) Az emlékplakett bronz fokozatából évente harminc, ezüstből tizenöt, arany és gyémánt fokozatból pedig igény
szerinti darab adományozható. Adományozási alkalmak: március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a.
(4) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete patinázott, 100 mm átmérőjű, 10 mm vastag. A plakett
szélén a fokozatnak megfelelő színű körgyűrű található. Egyik oldalán az életfa stilizált képe, a körgyűrűben
„Életfa emlékplakett” és a fokozat megjelölése felirat szerepel. Másik oldalán a magyar címer, az adományozás
éve és az elismerésben részesített neve található gravírozva. A körgyűrűben a felirat: „A FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERTŐL”. Az elismerésben részesített az emlékplaketthez az adományozást igazoló, a fokozatnak megfelelő
oklevelet kap.
(5) Nem adható ki az emlékplakett, ha az elismerésben részesített az adományozási alkalom előtt elhalálozik.

6. Miniszteri Elismerő Oklevél
27. §

(1) A miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett példamutató, eredményes tevékenységért az Erdők
Világnapja, a Pedagógusnap, a Meteorológiai Világnap, a Föld Napja, a Környezetvédelmi Világnap, március 15-e,
augusztus 20-a, október 23-a, nyugállományba vonulás, nagyobb teljesítmény elismerése, valamint szervezetek
jubileuma alkalmából évente legfeljebb 250 darab Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható.
(2) A nemzeti ünnepeken és az állami ünnepen legfeljebb 20-20 oklevél, a szakmai napokon legfeljebb 15 oklevél
adományozható egy alkalommal.

7. Miniszteri Dicséret
28. §

(1) A Miniszteri Dicséret a minisztériumban foglalkoztatottak elismeréséül szolgál a hivatali munka kimagasló
színvonalú ellátásáért.
(2) Évente 25 fő részesülhet Miniszteri Dicséretben az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából.
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(3) Az elismeréssel oklevél jár, és a mindenkori illetményalap hatszorosának megfelelő külön jutalom adható hozzá. Ha
a miniszter az elismeréssel együtt jutalmat is ad, az minden elismerésben részesített személy részére jár.

8. OTDK Agrártudományi Különdíj
29. §

(1) Az OTDK Agrártudományi Különdíj az OTDK Agrártudományi Szekcióban az agrártudományok valamely területén
kiemelkedő tudományos eredményt elérő, valamint a hazai mezőgazdasági termesztés, feldolgozás problémáinak
megoldását célzó, tudományos alapossággal kiemelkedő eredményt elérő, az OTDK első helyezést elnyerő diákok
számára adható.
(2) Az OTDK megrendezése alkalmából öt fő részesülhet OTDK Agrártudományi Különdíjban.
(3) Az díjazott oklevélben részesül és a mindenkori illetményalapnak megfelelő összegű külön jutalomban részesíthető.
Ha a miniszter az elismeréssel külön jutalmat is ad, az minden elismerésben részesített személy részére jár.
(4) Az OTDK Agrártudományi Különdíj kihirdetésére és átadására ünnepélyes keretek között a Föld Napja (április 22.),
az alapítás évében első alkalommal a Pedagógusnap alkalmával kerül sor. Az OTDK Agrártudományi Különdíjat
a miniszter vagy az általa kijelölt személy adja át.

9. Záró rendelkezések
30. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
31. §		
A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.)
FVM rendelet
a)
4. § (3) bekezdésében a „2014. évben” szövegrész helyébe a „2015. évben”, a „71 000 000” szövegrész helyébe
a „95 000 000” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdésében az „október 20. és november 20.” szövegrész helyébe a „június 15. és július 15.” szöveg
lép.
32. §		
A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló
8/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „tárgyév június 9-én” szövegrész helyébe a „tárgyév június 16-án”
szöveg lép.
33. §		
Hatályát veszti a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló
58/2012. (VI. 25.) VM rendelet.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 25/2015. (V. 27.) FM rendelethez
Az előterjesztés formai követelményei
MINTA
—————————————————————
javaslattevő szerv megnevezése
Elérhetőségek: cím, telefon, telefax, e-mail
Előterjesztés
A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERHEZ
Díj, emlékplakett, érdemérem, oklevél adományozására
.........................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................. alkalmából
Név (születéskori név):
.........................................................................................................................................................................................................................................
Munkahely:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Munkakör, beosztás (foglalkozás):
.........................................................................................................................................................................................................................................
Tudományos fokozat:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Anyja neve:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Lakcíme irányítószámmal:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Telefonszáma és telefaxszáma:
.........................................................................................................................................................................................................................................
E-mail címe:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Korábbi miniszteri, állami kitüntetései, elismerései:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Az átadás javasolt időpontja:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon):
Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:
Dátum: ............................................................
P. H.
		
		
		
Publikációs jegyzék:

....................................................
javaslattevő neve /munkaköre/
aláírása
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2. melléklet a 25/2015. (V. 27.) FM rendelethez
MINTA
Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint
a javaslatban szereplő személyes adataimnak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való kezeléséhez, illetve
a nyilvánosság elismerésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához.
E nyilatkozat a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V. 27.)
FM rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul.
Kelt: ...............................................................
		
		

.........................................................
elismerésre javasolt aláírása

A földművelésügyi miniszter 26/2015. (V. 27.) FM rendelete
az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2012. (V. 25.)
VM rendelet] 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező)
„b) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának évét megelőző második és harmadik évben benyújtott
egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy
szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott,”
2. §

(1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (5a) és
(5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Egy járási tankerület vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több – megállapodás megkötésére
vonatkozó ajánlatot benyújtó – kérelmező esetén az Intézményfenntartó Központ központi szerve járási
tankerületenként, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben
részesíti azt a kérelmezőt,
a) aki, vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a járási tankerületben az Intézményfenntartó Központ
által fenntartott köznevelési intézményben, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó esetében
a köznevelési intézményben kevesebb, a 18. § (6) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont
esetében az adott tanévben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a megyében működő, a fenntartó
által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a 10. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott ZöldségGyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell
figyelembe venni,
b) aki, vagy amely több adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított termék
szállítását vállalja; ezen szempont esetében a szerződéskötési ajánlatban szereplő, az érintett járási tankerület vagy
egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében – Budapest

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 72. szám

6549

esetében Pest megyében vagy Budapesten – termett friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell
figyelembe venni, valamint
c) aki, vagy amely a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanévben a fenntartó által
fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót
elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, a 3. melléklet szerinti kísérő
intézkedést valósított meg.
(5a) Az (5) bekezdés c) pontja szerinti szempont esetében a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanév
során megvalósított kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak
összege alapján számított számának és a kérelmező részére a folyamatban lévő tanév vonatkozásában jóváhagyott,
a fenntartóval kötött megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát
kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik, vagy amelyek a folyamatban lévő tanév vonatkozásában
nem rendelkeznek az adott fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésekor
folyamatban lévő tanév során megvalósított kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók
száma szorzatainak összege alapján számított számának és a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban
szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. A kísérőintézkedések
száma legfeljebb a fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban vagy jóváhagyott megállapodással nem
rendelkező kérelmezők esetén a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő tanulók létszámának
négyszeresével megegyező mértékig vehető figyelembe.
(5b) Az iskolagyümölcs-programban történő részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó,
az (5) bekezdésben említett ajánlatot az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezőnek a fenntartóhoz,
az Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében járási tankerületenként,
az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó esetében köznevelési intézményenként kell benyújtania.”
(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A fenntartónak az (5) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével meghatározott
szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel legkésőbb június 5-ig kell
megkötnie az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért
helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel az Intézményfenntartó Központ központi szerve
vagy az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó az érintett tanulók létszámának, az intézmények földrajzi
elhelyezkedésének, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási szokásai javításának,
a helyi beszerzés, a helyi piacok, a rövid ellátási láncok és a környezeti előnyök, valamint szükség esetén az érintett
intézmények véleményének figyelembevételével a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek betartása mellett dönt
azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel a megállapodást megköti. Az azonos pontszámot elért kérelmezők
esetén kizárólag az érintett járási tankerület vagy köznevelési intézmény vonatkozásában szerződéskötési ajánlatot
benyújtó kérelmezőt kell előnyben részesíteni.”
3. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés
a következő d) ponttal egészül ki:
(A kifizetési kérelemhez csatolni kell:)
„c) a megvalósított kísérő intézkedések elvégzésének a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolását,
amelyben a kísérő intézkedést megvalósító kérelmező neve, a részt vevő tanulók száma, a megvalósítás időpontja,
a köznevelési intézmény címe és OM azonosító száma, a kóstoltatott termékek felsorolása, valamint a megvalósított
intézkedés 3. mellékletben felsorolt feltételeknek való megfelelése bemutatása kerül feltüntetésre, valamint
d) a teljesítési időszakban az iskolagyümölcs-program keretében és a kísérőintézkedések során kiszállított,
támogatott termékek termelési, előállítási helyének igazolására alkalmas dokumentumokat.”
4. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 18. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Ha az MVH vagy a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat helyszíni ellenőrzése során megállapítja,
hogy a kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor a bizottsági rendelet
13. cikk (10) bekezdésének megfelelően a (3) bekezdésben megállapított szankción felül a nem megfelelő termék
mennyiségére eső támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A Zöldség-Gyümölcs
Minőségellenőrzési Szolgálat a meg nem felelésről szóló jogerős határozatát megküldi az érintett köznevelési
intézmény fenntartójának és az MVH-nak.
(7) Ha a tanév során másodszor is megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kiszállított termék nem felel meg
a 10. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor a (6) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása
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mellett a kérelmező részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az MVH a bizottsági rendelet 9. cikkének megfelelően
a folyamatban lévő tanítási év végétől tizenkét hónapra felfüggeszti a kérelmező iskolagyümölcs-programban
történő részvételre vonatkozó jóváhagyását.”
5. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet
a)
7. § (1) bekezdésében a „május 1. és május 31. között” szövegrész helyébe a „május 1. és június 15. között”
szöveg,
b)
18. § (2) bekezdésében a „4. § (5) és (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „4. § (3), (5), (5a), (5b) és
(6) bekezdésében” szöveg,
c)
3. melléklet 1. pontjában a „legalább négy gyümölcs-, illetve zöldségféle” szövegrész helyébe a „legalább
összesen négy friss gyümölcs-, vagy zöldségféle” szöveg
lép.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 27/2015. (V. 27.) FM rendelete
az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
(a továbbiakban: általános de minimis rendelet) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásként nyújtható.
Az egy és ugyanazon vállalkozás részére az általános de minimis rendelet szerinti, Magyarországon odaítélt csekély
összegű támogatás bruttó támogatástartalma – három pénzügyi évet felölelő időszakon belül – nem haladhatja
meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.”
(2) Az R. 1. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozások.
(5) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg
meghaladná a Korm. rendelet 2. § 2a. pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.”

2. §

(1) Az R. 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Pályázat benyújtására az a nonprofit gazdasági társaság, civil szervezet és költségvetési szerv (a továbbiakban: pályázó)
jogosult, amely:]
„b) nem áll felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével
összefüggő végrehajtási eljárás alatt és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;”
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(2) Az R. 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Pályázat benyújtására az a nonprofit gazdasági társaság, civil szervezet és költségvetési szerv (a továbbiakban: pályázó)
jogosult, amely:]
„d) az általános de minimis rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdése és 5. cikke figyelembevételével nyilatkozik az általa
és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által a pályázat benyújtását megelőző kettő
pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet alapján
Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás összegéről;
e) megfelel a Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.”
3. §		
Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások
alcím, 11. Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása jogcímcsoport előirányzat terhére, a Nemzeti Erdőprogram
10032000-01220191-52000001 számú fizetési számláról kerül biztosításra.”
4. §		
Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként szakértőkből álló
Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel.”
5. §		
Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó
ilyen irányú felhívása esetén a támogatás kedvezményezettje köteles azokat bemutatni. A csekély összegű
támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell
szolgáltatni.”
6. §		
Az R.
a)
2. § (2) bekezdés b) pontjában a „vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „földművelésügyi” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében a „2014. évben” szövegrész helyébe a „2015. évben” szöveg,
c)
4. § (1) bekezdésében az „az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter)” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és
az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” szöveg
lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

6552

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 72. szám

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 256/2015. (V. 27.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Domonkos
Gyöngyit 2015. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. május 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02945-2/2015.

A köztársasági elnök 257/2015. (V. 27.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gyenesné
dr. Utschalott Ágnest 2015. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. május 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02945-3/2015.

A köztársasági elnök 258/2015. (V. 27.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szabó Andreát
2015. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. május 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02945-4/2015.
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A köztársasági elnök 259/2015. (V. 27.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tóth Dávidot
2015. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. május 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02945-5/2015.

A köztársasági elnök 260/2015. (V. 27.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kántor Veronikát
2015. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. május 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02945-6/2015.

A köztársasági elnök 261/2015. (V. 27.) KE határozata
katonai bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szabó Évát
2015. június 1. napjától határozatlan időtartamra katonai bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. május 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02945-7/2015.
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A Kormány 1333/2015. (V. 27.) Korm. határozata
az e-kártya megvalósításának intézkedési tervéről
1. A Kormány egyetért az e-kártya megvalósításával és ennek érdekében felhívja
1.1. a belügyminisztert, hogy az elektronikus tároló elemet tartalmazó (vizuális és elektronikus)
személyazonosításra és elektronikus aláírás létrehozására alkalmas elektronikus személyazonosító igazolvány
(a továbbiakban: eSZIG) létrehozása és bevezetése, továbbá a működtetéshez szükséges infrastruktúra
kialakítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2016. január 1.
1.2. a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az eSZIG elektronikus azonosítás (eID)
funkciójának kormányablakokban történő felhasználása érdekében az elfogadott intézkedési tervnek
megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. július 1.
1.3. a belügyminisztert arra, hogy az eSZIG megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
megindítása érdekében Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
XIV. Belügyminisztérium fejezet költségvetése terhére bocsásson ki pénzügyi fedezetigazolást;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2015. június 15.
1.4. a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1–3. pontban foglaltak megvalósítása céljából a 2015. évi költségvetés
terhére, költségvetési forrásból gondoskodjon 3400 millió forint biztosításához szükséges intézkedések
megtételéről;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. július 1.
1.5. a nemzetgazdasági minisztert, hogy az eSZIG folyamatos kiadása érdekében gondoskodjon arról, hogy
a 2016-tól a Belügyminisztérium fejezet támogatási előirányzata tartós jelleggel 2132,5 millió forinttal,
a Miniszterelnökség fejezet támogatási előirányzata tartós jelleggel 310,0 millió forinttal növekedjen;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
1.6. a belügyminisztert, hogy az eSZIG kormányablakokon kívüli elfogadóhelyeinek létrehozása, valamint
a GovCA kiterjesztése érdekében végezzen elemzést és pénzügyi tervezést;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2015. szeptember 15.
1.7. a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 6. pontban foglalt elemzés és pénzügyi tervezés alapján
a 2014–2020 programozási időszak európai uniós forrásaiból biztosítsa az eSZIG kormányablakokon kívüli
elfogadóhelyeinek létrehozása, valamint a GovCA kiterjesztéséhez szükséges forrást.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. október 15.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy az eSZIG keretében a polgárok részére az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó
tanúsítványokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítsa,
így ennek érdekében felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az ehhez szükséges jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek benyújtásáról, valamint az egyéb jogi feltételek megteremtéséről.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2015. szeptember 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1334/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a központi költségvetési szervek szervezetkorszerűsítéséhez, átalakításához kapcsolódó megtakarítások
kezeléséről
A Kormány
1. felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy dolgozza ki – és az érintettek részére biztosítsa – a központi
költségvetési szervek szervezetkorszerűsítéséhez, átalakításához kapcsolódó egyszeri költségek igényléséhez és
az azokból származó megtakarítás számításához szükséges formanyomtatványokat, valamint ez alapján végezzen
felmérést a várható költségvetési hatásról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a formanyomtatványok kidolgozása tekintetében azonnal, a felmérés tekintetében folyamatos
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 47. § (1) bekezdése alapján a feladatok változásával,
a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, átalakításával érintett központi költségvetési szerveknél
a feladat végrehajtása során jelentkező megtakarítások 80%-ának befizetését rendeli el.
Felelős:
fejezetet irányító szervek vezetői
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1335/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a Rendőrség szervei illetékességének a járási rendszerhez igazodó átalakításával kapcsolatos költségek
biztosításáról
A Kormány felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy a Rendőrség szervei illetékességének a járási
rendszerhez igazodó átalakítása érdekében 2015. évben 114 645 ezer forint tartós jelleggel történő biztosításáról
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 7. Rendőrség cím javára gondoskodjon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. július 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1336/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015–2016. évre vonatkozó terve
elfogadásáról
1. A Kormány elfogadta a Nemzeti Korrupcióellenes Programot (a továbbiakban: Program) és egyúttal felhívja
a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a Program kormányzati portálon (www.kormany.hu) való közzétételéről,
továbbá a Kormány a Programban szereplő célkitűzések megvalósításához a 2015. és 2016. évre vonatkozó
intézkedéseket e határozat szerint fogadja el.
2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az e határozatban és a Programban szereplő feladatok
végrehajtásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról gondoskodjék.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos, illetve a 2016–2018. évekre vonatkozóan minden év december 31.
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3. A Kormány
a)
felhívja az irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy tevékenységük során vegyék
figyelembe és érvényesítsék a Programban megfogalmazott célokat,
b)
felkéri a korrupció elleni küzdelemért különös felelősséget viselő Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát, Állami
Számvevőszéket (a továbbiakban: ÁSZ), Országos Bírósági Hivatalt, Gazdasági Versenyhivatalt, Közbeszerzési
Hatóságot, Legfőbb Ügyészséget, Magyar Nemzeti Bankot, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságot, hogy szakpolitikai eszközeikkel támogassák az e határozatban és a Programban szereplő
célkitűzések megvalósítását, működjenek közre a feladatok végrehajtásában, és saját stratégiájukban kiemelt
helyen szerepeltessék a korrupció megelőzés témáját, továbbá a korrupció elleni küzdelem keretében
megvalósított együttműködésük eredményeiről évente december 31-ig tájékoztassák a belügyminisztert,
c)
felkéri a helyi önkormányzatokat és az önkormányzati érdekszövetségeket, hogy a feladataik tervezése és
végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítsanak a korrupciómegelőzésre, továbbá a rendelkezésre álló
eszközeikkel működjenek közre az e határozatban és a Programban szereplő célkitűzések megvalósításában,
d)
felkéri a korrupció elleni küzdelem iránt elkötelezett társadalmi, szakmai és érdekképviseleti szerveket,
gazdasági kamarákat, valamint oktatási és kutató intézményeket, hogy eszközeikkel működjenek közre
az e határozatban és a Programban szereplő célkitűzések megvalósításában.
4. Az államigazgatási szervek körében
a)
fel kell térképezni azokat a munkaköröket és munkakörcsaládokat, amelyeket a korrupciós kockázatok
fokozottan érintenek,
b)
az ÁSZ tapasztalatainak figyelembevételével az ellenőrzési tevékenységek ellátása során érvényesíteni kell
a korrupciómegelőzési kontrollokat, és az ellenőrzések eredményéről készített éves beszámolókban külön
értékelni kell e kontrollok érvényesülésének tapasztalatait,
c)
a belső szabályzatokat a korrupciós kockázatok szempontjából felül kell vizsgálni,
d)
meg kell teremteni a belső kontrollrendszer és a korrupciómegelőzést szolgáló belső intézkedések
összhangját a szervezeti működés egészére vonatkozóan – beleértve a reál és gazdálkodási folyamatokat –,
továbbá az ehhez szükséges jogszabályokat ki kell dolgozni.
E feladatok végrehajtásának támogatására módszertani útmutatót kell közzétenni, amelynek elkészítésével
kapcsolatos tevékenységek koordinálására a Kormány az ÁSZ-t kéri fel.
Felelős:
érintett miniszterek
a d) pont tekintetében a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter
a módszertani útmutató közzététele tekintetében a belügyminiszter
Határidő:
az a) pont tekintetében 2015. december 31.
a b) pont tekintetében 2016. január 1. napjától kezdődően folyamatos
a c) pont tekintetében folyamatos
a d) pont tekintetében 2016. június 30.
a módszertani útmutató közzététele tekintetében 2015. december 31.
5. A közszféra intézményei körében népszerűsíteni kell az ÁSZ Integritás Felméréséhez történő csatlakozás
lehetőségét, továbbá támogatni kell a felmérés többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokra történő
kiterjesztését, 2015. második félévében próbafelmérés elvégzését és a felmérés lebonyolítását 2016-tól legalább
három éven keresztül. A támogatás kereteiről egyeztetést kell folytatni az ÁSZ-szal.
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
6. Fel kell mérni az igazságszolgáltatás (bíróság, ügyészség) működése során felmerülő korrupciós kockázatokat, és
ennek eredményéről jelentést kell készíteni a Kormánynak. A Kormány felkéri a Legfőbb Ügyészséget és az Országos
Bírósági Hivatalt az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásában történő közreműködésre.
Felelős:
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2015. december 31.
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7. Felül kell vizsgálni a jogszabályokat az összeférhetetlenség bejelentésével és ellenőrzésével kapcsolatban
rendelkezésre álló munkáltatói jogosultságok bővítése érdekében. A vizsgálat eredményeként esetlegesen
szükségessé váló jogszabály-módosítási javaslatokat el kell készíteni.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2015. december 31.
8. A Kormány által elfogadott koncepció alapján előkészítés alatt álló új közbeszerzési törvényben, illetve
a közbeszerzésekhez kapcsolódó informatikai fejlesztések során az antikorrupciós szempontokat fokozottan
érvényesíteni kell. Ennek keretében
a)
a közbeszerzési eljárások tekintetében biztosítani kell a nyilvánosság hatékony és széleskörű tájékoztatását,
valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatok, adatbázisok megismerhetőségét,
b)
a Kormány elrendeli a közbeszerzési eljárások során a „nyílt szerződés” szabvány, vagy annak egyes részelemei
bevezetése lehetőségének vizsgálatát.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
a „nyílt szerződés” bevezethetőségének vizsgálata tekintetében 2016. december 31.
9. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok átláthatóságának a növelése érdekében
a)
felül kell vizsgálni a jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettségek alá eső adatok körét, és ki kell
dolgozni a szükséges módosítási javaslatokat,
b)
felül kell vizsgálni az elektronikus közzétételi kötelezettségre vonatkozó részletszabályokat,
c)
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) állami tulajdonú vállalatok irányításáról szóló
iránymutatásának figyelembevételével ki kell dolgozni a szabályozás-megfelelőségi rendszer bevezetéséhez
szükséges minimumkövetelményeket, és erre, valamint az irányítás felelősségi rendszerének, továbbá az éves
célmutatók teljesítésén alapuló teljesítményértékelési szabályozásnak a kialakítására javaslatot kell tenni.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. február 29.
10. A gazdasági társaságok tekintetében
a)
jelentést kell készíteni az üzleti élet tisztaságát elősegítő, nemzetközi szinten működőképes megoldások
tapasztalatain nyugvó jogintézményekről. Ennek keretében vizsgálni kell különösen a könyvvizsgálók
kötelező rotációja és a bejelentési kötelezettségük kiterjesztése, a beszámoló közzétételének elmaradásához
fűződő jogkövetkezmények szigorítása, valamint a jogi személy jogsértő működése esetén a vezető
tisztségviselőket érintő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának lehetőségét,
b)
meg kell vizsgálni, hogy a tisztességes gazdasági verseny és a biztonságos üzleti környezet megerősítése
érdekében a Magyarországon működő gazdasági társaságok tulajdoni viszonyainak teljes átláthatósága
milyen intézkedésekkel biztosítható.
Felelős:
az a) pont tekintetében a belügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter és az igazságügyi
miniszter
a b) pont tekintetében az igazságügyi miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében 2016. június 30.
a b) pont tekintetében 2015. december 31.
11. A civil szervezetek átlátható működésének érdekében vizsgálni kell az ezen szervezetek működését meghatározó
jogszabályi rendelkezések érvényesülését, ezzel összefüggésben a nemzetközi szinten működőképes megoldások
alkalmazásának, valamint a vagyonnyilatkozat megtételére kötelezhető személyi kör szélesítésének lehetőségeit.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
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12. A vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséhez fűződő esetleges munkajogi szankciók bevezetése érdekében
– a közszolgálati életpálya modell folyamatban lévő előkészítésére is figyelemmel, illetve ahhoz kapcsolódóan –
át kell tekinteni a vonatkozó jogszabályokat, és javaslatot kell készíteni a módosításukra.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2015. december 31.
13. Az új általános közigazgatási rendtartással összefüggésben, azzal összhangban
a)
fel kell mérni, hogy mely hatósági eljárások során automatizálható a döntések meghozatala,
b)
olyan szabályozást kell kialakítani, amely biztosítja, hogy az irányítási, felügyeleti jogosítványokkal bíró szerv
évenként felülvizsgálja a döntéseket a jogorvoslattal nem érintett, jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási
ügyekben, amelyekben nincs ellenérdekű fél.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében 2016. március 31.
a b) pont tekintetében 2015. december 31.
14. A gazdasági verseny tisztaságát sértő magatartások visszaszorítása és az etikus üzleti kultúra előmozdítása
érdekében – az esetleges bővítés, illetve a hatékonyságnövelés szempontjából – meg kell vizsgálni a jogi személlyel
szemben alkalmazható szankciókat, végrehajtásuk mechanizmusát és a végrehajtásban közreműködő szervek
feladatait.
Felelős:
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. május 31.
15. A közszférát érintő képzési rendszerben
a)
a korrupciómegelőzés, a hivatásetika és az antikorrupció tárgyában induló, valamint a nemzetközi
vesztegetés elleni képzések módszertanát folyamatosan tovább kell fejleszteni,
b)
a közszolgálati tisztviselők, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vezetőképzési rendszereiben rendelkezésre álló tananyagok tartalmát felül kell vizsgálni, és azokat szükség
szerint bővíteni kell a korrupció felismerésére és kezelésére vonatkozó újabb ismeretekkel,
c)
a közszolgálati tisztviselők számára kötelezően elő kell írni, hogy a továbbképzési időszakban legalább egy,
a korrupciómegelőzés témakörét érintő képzésen részt vegyenek.
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
a vezetőképzés és a közszolgálati tisztviselők kötelező képzése tekintetében
2015. december 31.
16. A korrupció társadalmi problémájával kapcsolatos ismereteknek a köznevelés kereteibe való beépítése érdekében
meg kell vizsgálni a Nemzeti Alaptanterv kiegészítésének lehetőségét a közösségi és társadalmi korrupció témájával
foglalkozó szakmai nap megtartásával, majd a javaslatokról jelentést kell készíteni.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. július 31.
17. Meg kell erősíteni a korrupcióellenes küzdelemben különös felelősséget viselő szervek személyi és tárgyi
erőforrásait.
Felelős:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
a költségvetési forrás biztosítása tekintetében a nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2016. évi költségvetés tervezése során
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18. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával
a 2014–2020 évekre vonatkozó tervezési időszakban gondoskodjék a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési
Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) keretében a Program feladatai végrehajtásának támogatását szolgáló
projektek tervezéséről és szakmai előkészítéséről.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2015. december 31.
Forrás:
KÖFOP
19. A korrupciós cselekményekkel összefüggésben elvárt magatartások tudatosítása érdekében erősíteni kell
az állampolgárok felelősségérzetét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
KÖFOP
20. A korrupció elleni küzdelemért különös felelősséget viselő államigazgatási szervek közötti együttműködés eddigi
tapasztalatainak a feltárásával elő kell segíteni olyan együttműködési formák bevezetését, amelyek a rendszeres
és kölcsönös információáramlás lehetőségeinek a megteremtésével, illetve a meglévő lehetőségek jobb
kihasználásával hatékonyan szolgálják a korrupciós cselekmények megelőzését és felderítését. Ennek eredményéről
összefoglaló tájékoztatást kell készíteni a belügyminiszter számára.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2015. december 31.
21. A Kormány felhívja az egyes intézkedések tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy
gondoskodjanak az e határozatban foglalt feladatok végrehajtásáról.
Felelős:
az adott intézkedés tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek
Határidő:
2016. december 31.
22. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy az e határozatban és a Programban szereplő feladatok végrehajtásáról
készítsenek beszámolót a belügyminiszternek, aki ez alapján tegyen jelentést a Kormánynak.
A beszámoló tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
honvédelmi miniszter
igazságügyi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. február 15.
A jelentés tekintetében
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2017. március 31.
23. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az e határozatban és a Programban foglalt feladatok
végrehajtásához szükséges koordinációs feladatok ellátásáról, valamint a végrehajtás folyamatos nyomon
követéséről.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
24. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
25. A Kormány a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának
elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV. 6.) Korm. határozatot visszavonja.
		

Orbán Viktor s. k.

		

miniszterelnök
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A Kormány 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozata
az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság
felállításáról
A Kormány elrendeli a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet átfogó korszerűsítésére irányuló
munkálatok megkezdését. A felülvizsgálat célja egy korszerű, a nemzetközi magánjog uniós és nemzetközi szintű
szabályozásával összhangban álló új nemzetközi magánjogi szabályozás megalkotása.
1. Létre kell hozni a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottságot, amelynek feladata:
a)
javaslatok kidolgozása az új nemzetközi magánjogi szabályozást érintő koncepcionális súlyú kérdésekben;
b)
a nemzetközi magánjogi szabályozásra vonatkozó háttéranyagok készítése;
c)
az igazságügyért felelős miniszter által készített szakmai anyagok, előterjesztések és normaszöveg-tervezetek
véleményezése.
A Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottságnak az igazságügyért felelős miniszter által felkért tagjai névsorát
a kormányhatározat 1. melléklete tartalmazza. Az igazságügyért felelős miniszter a Nemzetközi Magánjogi
Kodifikációs Bizottság munkájának segítésére az általa felkért személyekből álló Munkacsoportot hozhat létre.
2. Ki kell dolgozni és szakmai, illetőleg társadalmi vitára kell bocsátani az új nemzetközi magánjogi szabályozás
koncepcióját, majd elő kell készíteni az új szabályozást.
Felelős:
igazságügyért felelős miniszter
Határidő:
a) az új nemzetközi magánjogi szabályozás koncepciójának kidolgozására: 2015. november 30.
b) a koncepcióról szóló szakmai, illetve társadalmi viták lefolytatására: 2016. január 31.
3. Ki kell dolgozni az új nemzetközi magánjogi szabályozás normaszövegének tervezetét a koncepció alapján.
Felelős:
igazságügyért felelős miniszter
Határidő:
2016. november 30.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozathoz
A Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság tagjai:
Elnök: Dr. Vékás Lajos professor emeritus
Társelnök: Dr. Berke Barna államtitkár
Titkár:
−
Dr. Nemessányi Zoltán helyettes államtitkár
−
Dr. Szabados Tamás egyetemi adjunktus
Tagok:
−
Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár
−
Dr. Burián László tanszékvezető egyetemi tanár
−
Dr. Csehi Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
−
Dr. Gombos Katalin bíró
−
Dr. Király Miklós tanszékvezető egyetemi tanár
−
Dr. Martonyi János professor emeritus
−
Dr. Nagy Csongor István tanszékvezető egyetemi docens
−
Dr. Osztovits András bíró
−
Dr. Palásti Gábor docens
−
Dr. Raffai Katalin docens
−
Dr. Somssich Réka adjunktus
−
Dr. Szabó Sarolta docens.
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A Kormány 1338/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről
A Kormány annak érdekében, hogy a Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal összefüggésben a nagyléptékű hálózatfejlesztési
projektek megvalósítását elősegítse, valamint a kapcsolódó ügyintézést átláthatóvá és kiszámíthatóvá tegye
1. felhívja az érintett minisztereket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
az irányításuk, illetve felügyeletük alatt álló, az elektronikus hírközlésről szóló törvény által támasztott
kötelezettséggel terhelt ingatlanvagyonnal rendelkező tulajdonosi joggyakorló, vagy ha az érintett ingatlan
tekintetében van kijelölt vagyonkezelő, akkor a vagyonkezelő
a)
a szélessávú infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó eljárás
(a továbbiakban: eljárás) eljárásrendjét egységesítse, egyszerűsítse, ennek keretében az eljárások időtartama
lehetőség szerint ne haladja meg a 30 napot,
b)
a következő információkat a saját honlapján megjelentesse: eljárásokra vonatkozó szabályok, eljárásrendek
közérthető formában, vonatkozó díjszámítási modell, ügyintézésben illetékes szerv elérhetősége,
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2015. június 30.
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert,
hogy vizsgálják meg az egyes állami tulajdonosi joggyakorlói vagy vagyonkezelői hozzájárulások beszerzésében
a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség keretén belül működő Szupergyors Internet Projektiroda
közvetítőként történő fellépésének szükségességét, és annak indokoltsága esetén tegyenek javaslatot annak hazai,
illetve európai uniós forrásból történő finanszírozására,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. június 30.
3. felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, hogy a Miniszterelnökség és az illetékes szakmai kamara
bevonásával 2015. szeptember 30-ig dolgozzon ki a településrendezési eszközök hírközlési szakági munkarészével
kapcsolatos szakmai elvárásokat és speciális követelményeket tartalmazó módszertant, és azt tegye hozzáférhetővé
a hírközlési szakági tervezők számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1339/2015. (V. 27.) Korm. határozata
az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való magyar részvételhez
szükséges 2015. évi források biztosításáról
1. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2015. évi iraki magyar szerepvállalással kapcsolatos
feladatok végrehajtásához szükséges legfeljebb 6837,6 millió forintot egyszeri jelleggel a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellékletében a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére
jóváhagyott támogatási főösszegen felül biztosítson.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
3620,9 millió forint vonatkozásában 2015. július 15.
1286,7 millió forint vonatkozásában 2015. július 31.
1930,0 millió forint vonatkozásában 2015. október 1.
2. Hatályát veszti az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépéshez történő magyar
hozzájárulás előkészítéséről szóló 1190/2015. (III. 30.) Korm. határozat 1. pont e) alpontja.
3. Ez a határozat közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1340/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megvalósuló
programokról és az annak megvalósításához szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében tervezett programok
megvalósításával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve gondoskodjon
az 1. pont szerinti programok megvalósításához
a)
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetben 3000 millió forint, és
b)
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezetben 1000 millió forint
biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2015. július 31.,
a b) alpont tekintetében a 2016. évi központi költségvetés végrehajtása során.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1341/2015. (V. 27.) Korm. határozata
egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási létesítményekkel kapcsolatos intézkedések
megtételéről
A Kormány
1. egyetért a PPP konstrukcióban megvalósult projektjeik (a továbbiakban: projekt) miatt legnehezebb helyzetben
lévő felsőoktatási intézmények projektjeinek két ütemben történő kiváltásával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében gondoskodjon
a szükséges összeg ütemezett biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2016. és 2017. évi központi költségvetés tervezése során
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1342/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a kiemelt nyári kulturális fesztiválok jelentős kulturális és turisztikai jelentőséggel bírnak, ezért
támogatandóak,
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2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 487,4 millió forint forrás biztosításáról a 2015. évi
központi költségvetés terhére a kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatása érdekében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. július 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1343/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények lebonyolításához szükséges források
biztosításáról
1. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú
rendezvények honvédelmi szervezet bevonásával történő, 2016. január 1-jével kezdődő lebonyolításához 2015-ben
egyszeri jelleggel legfeljebb 1159,1 millió forint, valamint 2016-tól évente 548,2 millió forint költségvetési forrás
biztosításáról gondoskodjon a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
a 2015. évi forrás biztosítása tekintetében tárgyév július 1-jétől, a felmerülés ütemében
2016. évvel kezdődően az adott évi költségvetés tervezés folyamatában
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1344/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának
rendjéről szóló 1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról
1. A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
szóló 1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat 13. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány felhívja)
„a) a minisztert, hogy gondoskodjon a nemzeti rendezvények szervezéséről, valamint a műszaki, művészeti,
logisztikai feladatainak előkészítéséről és lebonyolításáról, illetve a rendezvény biztosítás koordinációjáról, továbbá
a 2. pont c) alpontjában meghatározott feladatok lebonyolításáról.”
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1345/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem
építésére irányuló beruházás megvalósításáról és a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról
A Kormány
1. egyetért a Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem
program (a továbbiakban: beruházás) koncepciójával, amely szerint a beruházás
a)
építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK),
b)
a Budapest XII. kerület közigazgatási területén fekvő, 6832/1 helyrajzi számú ingatlanon valósul meg,
c)
a 2015. és 2016. években 546,5 millió forint keretösszegű forrásból valósul meg,
d)
lebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója, és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
2. egyetért azzal, hogy a beruházással létrejött vagyon a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonába
kerüljön;
3. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §-ában biztosított
jogkörében eljárva engedélyezi a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 546 500 ezer forint
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását;
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
5. egyetért azzal, hogy az NSK által a 4. pont szerint biztosított előirányzatok terhére lefolytatásra kerülő beszerzések
tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;
6. egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának
átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat 5. pontjában a 4. pont szerint átcsoportosított összeg
tekintetében az elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében a visszafizetési kötelezettség a nemzeti fejlesztési
minisztert terheli.
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
XX.

XVII.

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

18.

20

Jogcímszám

Kiemelt
előir.szám

K8

39

24

B2

Ezer forintban

FejezetCímnév
név

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

Jogcímnév

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Tornaterem-építési program
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Átcsoportosítás (+/-)

-546 500
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546 500
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A Kormány 1346/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló
1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozat módosításáról
1. A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII. 4.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. egyetért azzal, hogy a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1, 3645, 3606, 3518/2 és 3643/2 helyrajzi
számú ingatlanok érintett részén az 1. pont szerinti Programhoz kapcsolódóan infrastrukturális fejlesztések
valósuljanak meg;”
2. A Határozat 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
egyetért azzal, hogy a Program)
„a) építtetője Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az önkormányzat által létrehozott,
egyszemélyes gazdasági társaság mint projekttársaság,”
(legyen;)
3. A Kormány visszavonja a Határozat 3. pont b) alpontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1347/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053 azonosító számú („Csurgó Óvárosának turisztikai fejlesztése” című) projekt
közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053 azonosító számú, „Csurgó Óvárosának turisztikai fejlesztése” című
projekt „Csurgó Óvárosának turisztikai fejlesztése kivitelezési szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás
(a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához a 2007–2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján,
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. december 31.,
3. hozzájárul, hogy a nemzetgazdasági miniszter megvizsgálja a támogatási szerződéstől történő elállás lehetőségét
abban az esetben, amennyiben a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
eredménytelen közbeszerzési eljárást követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

Projekt címe

Kedvezményezett

Projekt összköltsége

neve

(Ft)

Közbeszerzésre vonatkozó információk

Építési engedély
rendelkezésre áll
(igen/nem)

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés

Közbeszerzés becsült

megindításának

értéke

legkésőbbi időpontja

(Ft)

Az építési beruházás
tervezett kezdete
Közbeszerzés státusza

és befejezése
közbeszerzés tárgya

A közbeszerzési
eljárás
dokumentumainak

Csurgó Óvárosának
DDOP-

Csurgó Óvárosának

2.1.1/A.B-12-

turisztikai

2012-0053

fejlesztése

Csurgó Város
Önkormányzata

464 691 788

turisztikai

ellenőrzése

részben

fejlesztése

a Miniszter-

2015. szeptember–

(2 igen, 2 nem)

kivitelezési

elnökség

2015. december

szerződés
keretében

2015. június

310 611 174

Közbeszerzési

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 72. szám

1. melléklet az 1347/2015. (V. 27.) Korm. határozathoz

Felügyeleti
Főosztálya részéről
elindult
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A Kormány 1348/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 azonosító számú („XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése” című)
projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 azonosító számú, „XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése”
című projekt Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP-2.2.3/B/0911-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint – kiegészítő építési beruházás tárgyú
közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához a 2007–2013 programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdése alapján, és
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1349/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0039 azonosító számú („Hajdúböszörmény közvilágítás energiatakarékos
átalakítása” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0039 azonosító számú, „Hajdúböszörmény közvilágítás energiatakarékos
átalakítása” című projekt „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Hajdúböszörmény közigazgatási
területén belül építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására
a KEOP 5.5.0./K/14-2014-0039 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretén belül” tárgyú közbeszerzési
eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindításához a 2007–2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/B. § (1) bekezdés alapján, és
2. tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének várható
határideje 2015. szeptember 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1350/2015. (V. 27.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
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4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 43/2015. (V. 27.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Namíbiai Köztársaság Kormánya közötti a diplomata és szolgálati útlevéllel
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a belügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek Magyarország Kormánya és a Namíbiai Köztársaság Kormánya közötti a diplomata és szolgálati
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, a belügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy
a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 44/2015. (V. 27.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között Budapesten,
1993. szeptember 15-én aláírt légiközlekedési megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között Budapesten,
1993. szeptember 15-én aláírt légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) módosításával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével ellássa;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás módosításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a módosított megállapodás létrehozását követően a megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A miniszterelnök 45/2015. (V. 27.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét az igazságügyért felelős
miniszterrel egyetértésben haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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