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Kormányrendeletek

A Kormány 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres
közszolgáltatásról
A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény
4/B. § a)–d) pontjában,
a 19. § tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
CXXXIV. törvény 4/A. § c), e) és f ) pontjában,
a 20. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az eljáró állami szerv kijelölése
1. §

(1) A Kormány a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatásnak (a továbbiakban:
közszolgáltatás) az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.)
a)
3/F. § (2) bekezdésben meghatározott ideiglenes ellátása (a továbbiakban: ideiglenes begyűjtési ellátás)
esetén a közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására, valamint
b)
3/G. §-ban meghatározott ellátásának kiesése esetén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének megszervezésével és elvégzésével (a továbbiakban: rendkívüli ellátás) kapcsolatos feladatok
ellátására
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vízügyi és vízvédelmi hatósági hatáskörrel rendelkező területi szervét
(a továbbiakban: katasztrófavédelmi szerv) jelöli ki.
(2) Az ideiglenes begyűjtési ellátásra a Tv. alapján kijelölhető közérdekű szolgáltató a honlapján folyamatosan
közzéteszi, vagy ennek hiányában a katasztrófavédelmi szervnek negyedévente továbbítja – az ideiglenes
begyűjtési ellátás tervezése céljából – a következő adatokat:
a)
nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
b)
ellátási területét (megjelölve a településeket),
c)
a rendelkezésére álló eszközök jegyzékét (meghatározva azok számát és kapacitását),
d)
a begyűjtött háztartási szennyvíz éves átlagos mennyiségét a megelőző két naptári évben folytatott
tevékenysége alapján.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás valóságtartalmát a katasztrófavédelmi szerv ellenőrzi.
(4) Az ideiglenes begyűjtési ellátás helye szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv mint a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatásfelügyeletet ellátó hatóság
nyilvántartást vezet
a)
a közszolgáltatást végző közszolgáltatókról,
b)
a közszolgáltatás ellátására ajánlatot benyújtó gazdálkodó szervezetekről,
c)
azokról a településekről, amelyeken nem működik közszolgáltatást végző közszolgáltató.
(5) A Tv. 3/F. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmazza:
a)
az érintett települési víziközmű-szolgáltató nyilatkozatát az átadási helyekről és azokra vonatkozóan
engedélyezett mennyiségről, valamint az azoknál fennmaradó szabad kapacitásról,
b)
a település közműcsatlakozással nem rendelkező ingatlanjainak felsorolását (cím és helyrajzi szám szerint),
c)
a település közműcsatlakozással nem rendelkező ingatlanjainak összesített lakosságszámát,
d)
azon közszolgáltatók felsorolását, amelyek a tájékoztatást megelőző egy évben a települési önkormányzattal
kötött közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatást ellátták.

2. §		
Az ideiglenes begyűjtési ellátást és a rendkívüli ellátást megelőzően a településen közszolgáltatást végző
gazdálkodó szervezet a folyamatos ellátás biztosítása érdekében – a személyes adatok kivételével – az ideiglenes
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begyűjtési ellátáshoz vagy a rendkívüli ellátáshoz kapcsolódó, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
szállításához, ürítéséhez és kezelésre történő átadásához szükséges adatokat a katasztrófavédelmi szerv részére
annak felhívására haladéktalanul átadja.

2. Az ideiglenes begyűjtési ellátás
3. §

(1) A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes begyűjtési ellátásra elsődlegesen az önként kötelezettséget vállaló,
más településen közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetet jelöli ki, ha az megfelel a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 44/F. §-ban meghatározott rendelkezéseknek.
(2) A katasztrófavédelmi szerv a közérdekű szolgáltató kijelölésekor az ideiglenes begyűjtési ellátás hatékonyságához,
gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdek mérlegelése során figyelembe veszi különösen az ideiglenes
begyűjtési ellátással érintett település és a kijelölendő közérdekű szolgáltató által – az ideiglenes begyűjtési
ellátással egyidejűleg vagy azt közvetlenül megelőzően – ellátott település közötti földrajzi távolságot, a befogadó
telepen, ürítési helyeken fizetendő díjakat.
(3) A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelöléssel összefüggésben dönthet
szállítóeszköz rendelkezésre bocsátásának elrendeléséről és közfoglalkoztatottak bevonásáról is. A szállítóeszköz
rendelkezésre bocsátására való kötelezés esetén a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség kártalanítási szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(4) Ha nincs olyan, más településen működő közszolgáltató, amely az ideiglenes begyűjtési ellátás végzését
az (1) bekezdés szerint önként vállalná, és a (2) bekezdésben meghatározott szempontok másként nem
biztosíthatóak, az ideiglenes begyűjtési ellátásra kijelölhető
a)
az a közszolgáltató, amely az adott településen az ideiglenes begyűjtési ellátást megalapozó körülmény
bekövetkezését megelőzően a közszolgáltatást biztosította, vagy
b)
a szolgáltatás teljesítésének helye szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv illetékességi területén kívül
eső székhellyel, telephellyel rendelkező, közszolgáltatást más településen végző közszolgáltató, a más
településen végzett közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül.
(5) Az ideiglenes begyűjtési ellátásra kijelölő döntés tartalmazza:
a)
a közérdekű szolgáltató adatait (név, székhely, statisztikai számjel),
b)
az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett település megnevezését,
c)
az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdésének időpontját és az ideiglenes begyűjtési ellátás időtartamát,
d)
az ürítés helyét (befogadót), valamint
e)
az ideiglenes begyűjtési ellátás szolgáltatásának díját.
(6) Az ideiglenes begyűjtési ellátás kijelölése tárgyában hozott döntést közölni kell
a)
a kijelölt közérdekű szolgáltatóval,
b)
az ellátásért felelős önkormányzattal,
c)
az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett települési önkormányzattal és a befogadó telep üzemeltetőjével,
d)
az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett települések szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatallal,
e)
az ideiglenes begyűjtési ellátást megelőzően a településen közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezettel.
(7) Az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja
meg a három évet.
(8) Az ideiglenes begyűjtési ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató a kijelölését követő 8 napon belül egyeztet
az érintett települések víziközmű szolgáltatóival és önkormányzataival az átadási helyek és kapacitások
biztosítása érdekében, valamint a közműcsatlakozással nem rendelkező ingatlanok számáról és elhelyezkedéséről.
Az egyeztetés sikertelensége esetén a kijelölt közérdekű szolgáltató értesíti a kijelölő katasztrófavédelmi szervet.

4. §

(1) Az ideiglenes begyűjtési ellátás díjának megállapítása során figyelembe kell venni a szippantott szennyvízre
vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §-ában a közszolgáltatási díj mértékének 2013. július 1-je után történő
meghatározására vonatkozó szabályokat.
(2) A kijelölést követően az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett települési önkormányzat haladéktalanul írásban
megállapodik a kijelölt közérdekű szolgáltatóval az ideiglenes begyűjtési ellátás elvégzéséről és e tevékenység
tartalmáról.
(3) Az ideiglenes begyűjtési ellátást a kijelölő döntésben meghatározott időpontban meg kell kezdeni, a (2) bekezdés
szerinti megállapodás megkötésének időpontjától függetlenül.
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(4) A települési önkormányzat az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdéséről, annak időtartamáról és időpontjáról,
az ideiglenes begyűjtési ellátás díjáról és megfizetésének módjáról a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal
rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.
5. §		
A háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátás körében történő gyűjtésére és elszállítására a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló
kormányrendeletet az e rendeletben meghatározott eltérésekkel, valamint azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
az ideiglenes begyűjtési ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató minősül közszolgáltatónak.

3. A rendkívüli ellátás
6. §

(1) A rendkívüli ellátás körébe a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és kezelésre
történő átadása tartozik.
(2) A katasztrófavédelmi szervnek a rendkívüli ellátás körében folytatott tevékenysége engedélyhez, bejelentéshez nem
kötött tevékenység.

7. §

(1) A katasztrófavédelmi szerv az egészségügyi államigazgatási szervnek a Tv. 3/G. §-a szerinti döntését követően
szállítóeszköz rendelkezésre bocsátásának (a továbbiakban: szolgáltatás) elrendelésével és szükség esetén
közfoglalkoztatottak bevonásával haladéktalanul intézkedik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének, elszállításának és kezelésre történő átadásának megszervezéséről és elvégzéséről. A szállítóeszköz
rendelkezésre bocsátására való kötelezés esetén a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség kártalanítási szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) A szolgáltatást a szolgáltatás teljesítésének helye szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv az illetékességi területén
kívül eső székhellyel, telephellyel rendelkező, közszolgáltatást más településen végző közszolgáltatóra vonatkozóan
is elrendelheti a más településen végzett közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül.
(3) A szolgáltatást a szolgáltatást elrendelő döntésben megállapított helyen és időpontban, vagy a döntés közlésekor
– a szolgáltatás alá vont szállítóeszköz birtokba adásával – haladéktalanul teljesíteni kell.
(4) A szállítóeszközt a szolgáltatásra kötelezett a forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabályoknak megfelelő,
üzemképes, üzemanyaggal feltöltött állapotban biztosítja.
(5) Ha a szolgáltatásra kötelezett a közszolgáltatás ellátására a települési önkormányzattal szerződést köt,
a szolgáltatást elrendelő döntést a katasztrófavédelmi szerv visszavonja.

8. §

(1) A katasztrófavédelmi szerv a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának
a rendkívüli ellátás keretében való rendjét – az ellátás megszervezését követően haladéktalanul – a honlapján és
az érintett településen közérdekű közleményben közzéteszi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közlemény tartalmazza
a)
a rendkívüli ellátás kezdő időpontját és várható megszüntetésének idejét,
b)
a begyűjtés és elszállítás rendszeres időpontjait.

9. §		
A közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás során, a rendkívüli ellátást végző a rendkívüli ellátás során
történt haváriaeseményt a kijelölő katasztrófavédelmi szervnek, valamint a területileg illetékes fővárosi, megyei
kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának haladéktalanul
bejelenti. Haváriaeseménynek minősül a szennyvíz olyan mértékű kifolyása, amely a közérdekű szolgáltató által nem
összegyűjthető és környezetveszélyeztetést okoz.

4. A díjfizetés és az elszámolás
10. §

(1) A rendkívüli ellátás
a)
település egészére vetített költségét a katasztrófavédelmi szerv,
b)
az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) által fizetendő költségét a település egészére vetített költség figyelembevételével
– a (2) bekezdés d) pontja szerinti költségelemet is meghatározva – a települési önkormányzat
állapítja meg.
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(2) A rendkívüli ellátás költségeinek meghatározásánál
a)
szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő kártalanítás összegét,
b)
a begyűjtés, elszállítás és kezelés költségét,
c)
a begyűjtéshez szükséges fogyóeszközök biztosításának, valamint a biztonságos munkavégzéshez szükséges
eszközök költségét,
d)
a települési önkormányzatnál felmerülő számlázási és díjbeszedési költséget, valamint
e)
a haváriaesemény kapcsán felmerülő költséget
lehet érvényesíteni.
(3) A rendkívüli ellátás természetes személy ingatlantulajdonost terhelő költsége meghatározásánál a 4. §
(1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(4) A rendkívüli ellátás költségének mértékéről és megfizetésének módjáról a települési önkormányzat a helyben
szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.
11. §

(1) Az ingatlantulajdonos az ideiglenes begyűjtési ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott
számla ellenében utólag fizeti meg, kivéve, ha a díjfizetést az önkormányzat a kijelölt közérdekű szolgáltatóval
kötött megállapodásban átvállalta. Az átvállalt díjfizetésről a települési önkormányzat a helyben szokásos módon,
továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.
(2) A rendkívüli ellátás ingatlantulajdonost terhelő költségeit az ingatlantulajdonos utólag fizeti meg a települési
önkormányzat számlájára történő befizetéssel.
(3) A települési önkormányzat a rendkívüli ellátás költségei címén számlájára befolyt összeget öt napon belül átutalja
a Belügyminisztérium részére.

12. §

(1) Az ideiglenes begyűjtési ellátás díjának a Tv. 3/F. § (6) bekezdésének való megfelelését, az ideiglenes begyűjtési
ellátás díjából nem fedezhető többletköltségek indokoltságát és a többletköltségek elszámolását a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) ellenőrzi.
(2) A közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt
többletköltségeit a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg.
(3) Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletköltségeinek megállapítása során
a)
a begyűjtés, elszállítás és kezelés költsége,
b)
a begyűjtéshez szükséges fogyó eszközök, valamint a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközök
költsége,
c)
az a) és b) pont szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérköltség és munkaadót terhelő járulék
költsége, továbbá
d)
a haváriaesemény kapcsán felmerülő költség
vehető figyelembe.
(4) A kijelölt közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt többletköltségei
iránti igényét az ellátásért felelős önkormányzathoz nyújtja be a közérdekű szolgáltató kijelöléséről szóló döntés
jogerőre emelkedésétől számított tíz napon belül.
(5) Az ellátásért felelős önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározott igényt, annak ellenőrzését követően,
véleményével ellátva 5 napon belül továbbítja a MEKH részére.
(6) A MEKH meghatározza és honlapján közzéteszi a (4) bekezdés szerinti igény elbírálásához és a támogatással való
elszámoláshoz szükséges, kötelezően benyújtandó adatokat. A MEKH a benyújtott adatok valóságtartalmát
ellenőrizheti.
(7) A MEKH a (4) bekezdés szerinti igény és (5) bekezdés szerinti vélemény beérkezését követő 20 napon belül
a)
ellenőrzi annak indokoltságát és a (3) bekezdésnek való megfelelőségét,
b)
megállapítja az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés teljes idejére, évenkénti bontásban
az indokolt többletköltség összegét és
c)
az indokolt többletköltségnek a kijelölés teljes idejére vonatkozó, évenkénti bontásban megállapított
összegéről tájékoztatja a belügyminisztert.
(8) A MEKH az (1) bekezdésben meghatározott feladatának ellátásához szükséges tájékoztatást, adatot kérhet
a katasztrófavédelmi szerv központi szervétől és a települési önkormányzattól.

13. §

(1) A belügyminiszter a MEKH 12. § (7) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatásának figyelembevételével megállapított,
tárgyévre számított összeget – a (6) bekezdésben meghatározott feltétellel – támogatási előlegként egy összegben
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(4)

(5)

(6)
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folyósítja az ellátásért felelős önkormányzat útján a közérdekű szolgáltató részére a közérdekű szolgáltató
kijelölésének megszűnéséig vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő közszolgáltatás megkezdéséig.
Az ellátásért felelős önkormányzat a közérdekű szolgáltatóval az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés
időtartamára támogatási szerződést köt az indokolt többletköltségek összegéről, folyósításáról, felhasználásáról és
elszámolásáról a belügyminiszter támogatói okiratának kézhezvételét követő öt munkanapon belül. Az ellátásért
felelős önkormányzat a részére a belügyminiszter által folyósított támogatási előleget a banki folyószámláján
történő jóváírást követő öt munkanapon belül egy összegben a közérdekű szolgáltató részére az indokolt
többletköltségek fedezeteként átutalja.
A támogatási előleg felhasználásáról a közérdekű szolgáltató
a)
a támogatás tárgyévi összegére vonatkozóan a tárgyévet követő év 15. napjáig elszámol az ellátásért
felelős önkormányzatnak, amely az elszámolást a tárgyévre vonatkozó éves költségvetési beszámolóban
a Kincstárnak az államháztartásról szóló jogszabályok alapján teljesíti,
b)
a támogatás teljes összegére vonatkozóan a MEKH által meghatározott formában szakmai és pénzügyi
beszámolót készít, amelyet a MEKH útján terjeszt elő a belügyminiszternek a támogatási szerződés lejártát
követő tizenöt napon belül.
A MEKH a (3) bekezdés b) pontja szerinti beszámoló beérkezését követő harminc napon belül
a)
ellenőrzi a beszámoló megalapozottságát,
b)
tájékoztatja a belügyminisztert
ba)
az elfogadottan elszámolt többletköltség támogatási előleggel nem fedezett részének
támogatásként történő kifizetésére vonatkozóan, megadva az elfogadottan elszámolt
többletköltség, valamint a támogatási előleggel nem fedezett többletköltség összegét, vagy
bb)
az elfogadottan elszámolt többletköltség, valamint a megalapozatlanul igénybevett támogatás
összegéről és javaslatot tesz a közérdekű szolgáltató által visszafizetendő összegre, vagy
c)
a beszámoló hiányossága miatt a beszámoló elfogadását nem javasolja és javaslatot tesz a támogatási előleg
közérdekű szolgáltató általi visszafizetésére.
A belügyminiszter a MEKH javaslatát követően
a)
dönt és – az ellátásért felelős önkormányzat útján, a (2) bekezdés szerinti támogatási szerződés módosítását
vagy a közérdekű szolgáltatóval történő új támogatási szerződés kötését követően – gondoskodik
a támogatási előlegként kifizetett támogatás összegére tekintettel a MEKH által elfogadott elszámolt
többletköltség előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetéséről, vagy
b)
intézkedik az ellátásért felelős önkormányzat útján a megalapozatlanul igénybe vett támogatás összegének
a kijelölt közérdekű szolgáltató általi visszafizetése érdekében.
A belügyminiszter a támogatási előleget a kijelölés ideje alatt ismételten akkor folyósítja, ha az ellátásért
felelős önkormányzat a (3) bekezdés a) pontja szerinti, előző évre vonatkozó elszámolást az éves költségvetési
beszámolójában teljesítette. A támogatási előleg következő évi összegét a MEKH 12. § (7) bekezdés c) pontja szerinti
tájékoztatásának és az ellátásért felelős önkormányzat (3) bekezdés a) pontja szerinti elszámolásában foglaltak
együttes figyelembevételével kell megállapítani. A Kincstár az ellátásért felelős önkormányzat (3) bekezdés a) pontja
szerinti elszámolásának elfogadásáról, valamint az elszámolt összegről a belügyminisztert a támogatási előleg
következő évi összegének megállapítása céljából tájékoztatja.

14. §

(1) A közérdekű szolgáltató a támogatási szerződés alapján az indokolt többletköltségek első alkalommal (támogatási
előlegként) történő folyósításáig is köteles az ideiglenes begyűjtési ellátás folyamatos biztosítására.
(2) Ha az indokolt többletköltségek mértékében változás következik be, az ennek finanszírozására vonatkozó igényt
a MEKH a 12. § (6)–(7) bekezdésben foglaltak szerint bírálja el. Az igény érvényesítésére a 12–13. § rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.

15. §

(1) A rendkívüli ellátás 10. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti költsége és a települési önkormányzat által a 10. §
(3) bekezdése szerint megállapított, ingatlantulajdonost terhelő költsége közötti különbség a központi
költségvetést terheli.
(2) A kártalanítás összegét
a)
az ideiglenes begyűjtési ellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz esetén a katasztrófavédelmi
szerv határozata alapján, és
b)
a rendkívüli ellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz esetén
a központi költségvetésből kell biztosítani.
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16. §

(1) A 12. § (2) bekezdése szerinti költségvetési finanszírozás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011.
december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) 5. cikke szerint
– a kijelölt közérdekű szolgáltató nyilatkozata alapján – kell megállapítani.
(2) Ha a közérdekű szolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, köteles a támogató által meghatározott határidőben a túlkompenzációt
visszafizetni.
(3) A közérdekű szolgáltató a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből az (1) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

5. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. §

(1) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya
alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

19. §

(1) A nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek
kijelöléséről szóló 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az átmeneti ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg
a három évet.”
(2) Az R. 4. § (7) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A MEKH a (4) bekezdés szerinti igény beérkezését követő 20 napon belül]
„b) megállapítja a kijelölés teljes időtartamára, évenkénti bontásban az indokolt költség összegét és
c) az indokolt költségnek a kijelölés teljes idejére vonatkozó, évenkénti bontásban megállapított összegéről
tájékoztatja a belügyminisztert.”
(3) Az R. 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A MEKH a (7) bekezdésben meghatározott feladatának ellátásához szükséges tájékoztatást, adatot kérhet
a katasztrófavédelmi szerv központi szervétől és az ellátásért felelős önkormányzattól.”
(4) Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A belügyminiszter a MEKH 4. § (7) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatásának figyelembevételével
megállapított, tárgyévre számított összeget – a (6) bekezdésben meghatározott feltétellel – támogatási előlegként
egy összegben folyósítja az ellátásért felelős önkormányzat útján a közérdekű közszolgáltató részére a közérdekű
közszolgáltató kijelölésének megszűnéséig vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő közszolgáltatás
megkezdéséig.
(2) Az ellátásért felelős önkormányzat a közérdekű közszolgáltatóval az átmeneti ellátásra történő kijelölés
időtartamára támogatási szerződést köt az indokolt költségek összegéről, a támogatási előlegről, annak
folyósításáról, felhasználásáról és elszámolásáról a belügyminiszter támogatói okiratának kézhezvételét követő
öt munkanapon belül. Az ellátásért felelős önkormányzat a részére a belügyminiszter által folyósított támogatási
előleget a banki folyószámláján történő jóváírást követő öt munkanapon belül egy összegben a közérdekű
közszolgáltató részére az indokolt költségek fedezeteként átutalja.
(3) A támogatási előleg felhasználásáról a közérdekű közszolgáltató
a) a támogatás tárgyévi összegére vonatkozóan a tárgyévet követő év 15. napjáig elszámol az ellátásért felelős
önkormányzatnak, amely az elszámolást a tárgyévre vonatkozó éves költségvetési beszámolóban a Kincstárnak
az államháztartásról szóló jogszabályok alapján teljesíti,
b) a támogatás teljes összegére vonatkozóan a MEKH által meghatározott formában szakmai és pénzügyi
beszámolót készít, amelyet a MEKH útján terjeszt elő a belügyminiszternek a támogatási szerződés lejártát követő
tizenöt napon belül.
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(4) A MEKH a (3) bekezdés szerinti beszámoló beérkezését követő harminc napon belül
a) ellenőrzi a beszámoló megalapozottságát,
b) tájékoztatja a belügyminisztert
ba) az elfogadottan elszámolt költség támogatási előleggel nem fedezett részének támogatásként történő
kifizetésére vonatkozóan, megadva az elfogadottan elszámolt költség, valamint a támogatási előleggel nem
fedezett költség összegét, vagy
bb) az elfogadottan elszámolt költség, valamint a megalapozatlanul igénybevett támogatás összegéről és javaslatot
tesz a közérdekű közszolgáltató által visszafizetendő összegre, vagy
c) a beszámoló hiányossága miatt a beszámoló elfogadását nem javasolja és javaslatot tesz a támogatási előleg
közérdekű közszolgáltató általi visszafizetésére.
(5) A belügyminiszter a MEKH javaslatát követően
a) dönt és – az ellátásért felelős önkormányzat útján, a (2) bekezdés szerinti támogatási szerződés módosítását
vagy a közérdekű közszolgáltatóval történő új támogatási szerződés kötését követően – gondoskodik a támogatási
előlegként kifizetett támogatás összegére tekintettel a MEKH által elfogadott elszámolt költség előleggel nem
fedezett részének támogatásként történő kifizetéséről, vagy
b) intézkedik az ellátásért felelős önkormányzat útján a megalapozatlanul igénybe vett támogatás összegének
a közérdekű közszolgáltató általi visszafizetése érdekében.
(6) A belügyminiszter a támogatási előleget a kijelölés ideje alatt ismételten akkor folyósítja, ha az ellátásért
felelős önkormányzat a (3) bekezdés a) pontja szerinti, előző évre vonatkozó elszámolást az éves költségvetési
beszámolójában teljesítette. A támogatási előleg következő évi összegét a MEKH 4. § (7) bekezdés c) pontja szerinti
tájékoztatásának és az ellátásért felelős önkormányzat (3) bekezdés a) pontja szerinti elszámolásában foglaltak
együttes figyelembevételével kell megállapítani. A Kincstár az ellátásért felelős önkormányzat (3) bekezdés a) pontja
szerinti elszámolásának elfogadásáról, valamint az elszámolt összegről a belügyminisztert a támogatási előleg
következő évi összegének megállapítása céljából tájékoztatja.”
(5) Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A közérdekű közszolgáltató a támogatási szerződés alapján az indokolt költségek első alkalommal
(támogatási előlegként) történő folyósításáig is köteles az átmeneti ellátás folyamatos biztosítására.
(2) Ha az indokolt költségek mértékében változás következik be, az ennek finanszírozására vonatkozó igényt a MEKH
a 4. § (7) bekezdésben foglaltak szerint bírálja el. Az igény érvényesítésére a 4. és 5. § rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.”
20. §		
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. § (6) bekezdésében a „2015.” szövegrész
helyébe a „2016.” szöveg lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről
és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) összhangban, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
(a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott kötelező önkormányzati feladat
ellátása, valamint a 2000 lakosegyenérték (a továbbiakban: LE) alatti szennyezőanyag-terheléssel jellemezhető
települések szennyvízelvezető és -tisztító rendszereinek környezetvédelmi, műszaki és gazdasági szempontból
megfelelő kialakítása érdekében a szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának és a Településsoros Jegyzék
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adatszolgáltatásának, nyilvántartásának, valamint a Tájékoztató Jegyzék közzétételének e rendelettel előírt
szabályait kell alkalmazni.
2. §

(1) A szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolását az 1. mellékletben meghatározott szempontok alapján
kell elvégezni és igazolni mind a településeken belüli hálózat, mind a térségi rendszerek kialakításának
gazdaságosságát, illetve az egyedi vagy egyéb megoldások indokoltságát.
(2) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció központja az a település, amelynek a közigazgatási területén található
a szennyvíztisztító telep.
(3) Az 1. melléklet 1.2. pontjának alkalmazása során a szennyvíztörzshálózat szükségességének megítélése
szempontjából a rendszer méretét és kapacitását, a beérkező települési szennyvíz mennyiségének és jellemzőinek
függvényében kell figyelembe venni.
(4) A szabad szennyvíztisztító telepi kapacitások kihasználására törekedni kell. Szabad szennyvíztisztító telepi
kapacitások igénybevételére vonatkozó döntéshozatal során az 1. melléklet 4. és 5. pontjában foglalt
környezetvédelmi, műszaki, gazdaságossági szempontokat és követelményeket kell mérlegelni.

3. §

(1) A 2000 LE feletti szennyvízterheléssel jellemezhető agglomerációkat a Korm. rendelet 2. mellékletében
meghatározott Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (a továbbiakban:
Program) tartalmazza.
(2) A Program szennyvíz-elvezetési agglomerációs jegyzékének tervezési alegysége a szennyvíz-elvezetési
agglomeráció.
(3) A kijelölt szennyvíz-elvezetési agglomerációk szükség szerinti módosítását a Vgtv. 7/A. § (5) bekezdésének
megfelelően kétévenként, az 5. § (5) bekezdés szerinti eljárás során elfogadott kérelmek figyelembevételével kell
felülvizsgálni.
(4) A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat során
előkészíti a Kormány számára a Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő szennyvíz-elvezetési agglomerációs
jegyzék módosítását.

4. §

(1) Magyarország valamennyi településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, az egyedi
szennyvízkezelő berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, valamint a szennyvíziszappal kapcsolatos
adatokat – a 2. mellékletben meghatározott adatszolgáltatás szerinti tartalommal – Településsoros Jegyzékben
(a továbbiakban: Településsoros Jegyzék) kell nyilvántartani.
(2) A Településsoros Jegyzék tervezési alegysége a település.
(3) A Településsoros Jegyzéknek ki kell térnie arra, ha egy településen belül több szennyvíztisztító telep található.
Ebben az esetben a településre vonatkozóan a szennyvíztisztító telepek számával megegyező számú
adatszolgáltatást kell teljesíteni a 6. §-ban foglaltak szerint.

5. §

(1) A települések a Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározottól eltérő szennyvíz-elvezetési agglomerációt is
kialakíthatnak, feltéve, hogy az 1. melléklet szerinti szempontok és módszertan alapján az eltérés indokolt, valamint
ha az eltérés költséghatékonyabb megvalósíthatósága és működtetése gazdasági elemzéssel és üzemeltetői
javaslattal alátámasztott.
(2) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció kijelölésének 3. § (3) bekezdés szerinti felülvizsgálata az 1. mellékletben
meghatározott szempontok és módszertan szerint elvégzett számítás és vizsgálatok alapján készített felülvizsgálati
dokumentáció csatolásával az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok által – a szennyvíz-elvezetési
agglomeráció központját is megnevező szándéknyilatkozatok mellékelésével – a területileg illetékes vízügyi
igazgatóságnál kérhető. Már meglévő szennyvíztisztító telephez történő csatlakozás, illetve agglomerációs
átsorolási kérelem esetén – a települési szennyvíztisztító telep víziközmű üzemeltetőjétől – a felülvizsgálati
dokumentációra alapozott, a kérelmet támogató üzemeltetői nyilatkozat csatolása is szükséges.
(3) A területileg illetékes vízügyi igazgatóság – amennyiben a 2. § (2) bekezdés nem alkalmazható – a szennyvízelvezetési agglomeráció központjára, és csatlakozó rendszer esetén a csatlakozó településrészekre vonatkozó
szakmai véleményét az illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács (a továbbiakban: TVT) illetékes szakmai
bizottságának állásfoglalására figyelemmel alakítja ki.
(4) A TVT illetékes szakmai bizottságának ülésére meghívást kap a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
(5) A területileg illetékes vízügyi igazgatóság a kérelmet, annak mellékleteit, valamint – a (3) bekezdés szerinti
esetben – a TVT illetékes szakmai bizottságának állásfoglalását tartalmazó jegyzőkönyvet 30 napon belül, szakmai
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véleményével ellátva felterjeszti az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak (a továbbiakban: OVF). Az OVF a területileg
illetékes vízügyi igazgatóság szakmai véleményét figyelembe véve a kérelemmel kapcsolatban a javaslatát
15 napon belül megküldi a miniszternek. A miniszter 30 napon belül dönt a kérelem elfogadásáról vagy
elutasításáról. A döntésről szóló értesítést az OVF a területileg illetékes vízügyi igazgatóságon keresztül megküldi
a kérelmező részére.
6. §

(1) A Településsoros Jegyzék összeállításához és felülvizsgálatához a 2. melléklet szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni
a tárgyév december 31-én fennálló állapotra vonatkozóan.
(2) Több települést kiszolgáló térségi rendszer esetén a fővárosi, illetve a települési önkormányzatok jegyzői
a 2. melléklet szerinti adatokat az agglomerációs központ települési önkormányzatának jegyzője részére
(a továbbiakban: agglomerációs központ jegyzője) a tárgyévet követő év március 31. napjáig küldik meg.
(3) Az agglomerációs központ jegyzője, és az egyetlen települést kiszolgáló rendszer (szigetüzem), az egyedi
szennyvízkezelő berendezés, valamint az egyedi zárt szennyvíztároló esetén a települési önkormányzatok jegyzője
a 2. melléklet szerinti adatokat a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak a tárgyévet követő év április 30-ig
küldi meg. Amennyiben egy település több szennyvíz-elvezetési agglomerációhoz tartozik, a 2. melléklet szerinti
adatokat településrészenként is meg kell küldeni.
(4) A területileg illetékes vízügyi igazgatóság a megkapott adatokat összegzi, és a tárgyévet követő év szeptember 1-ig
továbbítja az OVF részére.

7. §

(1) Az OVF az adatok alapján elkészíti a Településsoros Jegyzéket, valamint a 3. melléklet szerinti adattartalommal
kivonatot készít (a továbbiakban: Tájékoztató Jegyzék) és a tárgyévet követő év október 31-ig megküldi
a miniszternek.
(2) A miniszter a tárgyévet követő év november 15-ig gondoskodik a Tájékoztató Jegyzék www.kormany.hu honlapon
történő közzétételéről.
(3) A Településsoros Jegyzéket, valamint a Tájékoztató Jegyzéket – az 5. § (5) bekezdése szerinti döntésekre
figyelemmel – évente felül kell vizsgálni a 6. § alapján.
(4) A Településsoros Jegyzékben kezelt adatok a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére
statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen átadhatók és a KSH által statisztikai célra
felhasználhatók.

8. §

(1) A határon átnyúló szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása iránti kérelmet az illetékes Határvízi Bizottság
részére kell megküldeni.
(2) A kétoldalú Határvízi Egyezményben foglaltak alapján, az illetékes Határvízi Bizottság szakértők bevonásával,
határozattal dönt a szennyvíz-elvezetési agglomerációk kialakításáról, amelyről tájékoztatja az területileg illetékes
vízügyi igazgatóságot és az OVF-et.

9. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
10. §		
A 6. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást első alkalommal a 2015. évre vonatkozóan kell teljesíteni.
11. §		
Ez a rendelet a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban:
Irányelv) 3. cikk (1), 4. cikk (1), 5. cikk (2) és (7), 15. cikk (4), valamint a 17. cikk (3) bekezdésnek való megfelelést
szolgálja.
12. §		
Hatályát veszti
a)
a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet,
b)
a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő
nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről szóló 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez
A települési szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának szempontjai és módszertana
1. A szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakításának alapvető szempontjai
1.1. A Program része minden 2000 LE (Vgtv. 1. sz. melléklet 15. pont) szennyezőanyag-terhelés feletti
település. A Településsoros Jegyzék része Magyarország valamennyi települése. Egy településen belül
szennyvízelvezető rendszert csak a gazdaságossági határig kell kiépíteni.
1.2. Ahol a szennyvíztörzshálózatok létrehozása nem indokolt, akár azért, mert az előírt vagy kívánatos
környezetvédelmi paraméterek egyéb műszaki megoldással is biztosíthatók, akár azért, mert túlságosan
költséges lenne, szennyvíztörzshálózatra vonatkozó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést
biztosító egyedi rendszereket vagy más megfelelő rendszereket kell alkalmazni.
1.3. Több település szennyvíz-elvezetési agglomerációt alakíthat ki a 4. és 5. pont szerinti lehatárolási
szempontok figyelembevételével. A kapcsolódó települések szennyvíz-elvezetési alrendszereket alkotnak.
Amennyiben az így kialakított szennyvíz-elvezetési agglomeráció terhelése eléri a 2000 LE-t, az agglomeráció
szennyvízelvezetése és -tisztítása a Program részét képezi.
Azok a vízbázisvédelmi célprogramba bevont, továbbá környezetvédelmi szempontok alapján kijelölt
települések, amelyek az előző szempontok szerint kialakított szennyvíz-elvezetési agglomerációk körén kívül
esnek, környezetvédelmi és gazdaságossági indokoltság esetén önálló szennyvízrendszert alkothatnak.
Egy települést több környezetvédelmi szempontból kijelölt területi kategória is érinthet, amelyek egymással
átfedhetnek, így a települések környezeti szempontú csoportokba sorolására a környezetvédelmi
szempontból kijelölt területek összevont halmazának és a település területének – a felszín alatti vizek
védelméről szóló kormányrendelet szerinti – arányában kerül sor.
A szennyvíz-elvezetési rendszerek lehatárolását rendszerszemléletű (ún. több szempontú) értékelési módszer
alkalmazásával kell elvégezni a 4. és 5. pontban részletezett szempontok szerinti vizsgálat alapján.
2. Szennyvíz-elvezetési agglomerációként lehatárolható
2.1. Szigetüzem.
2.2. Egy településen belül több önálló szennyvíztisztító telep és a hozzá tartozó szennyvíz-elvezetési rendszer,
amelyeket külön-külön kell kezelni.
2.3. Térségi rendszer, mely több település (önkormányzat) szennyvízelvezetését és -tisztítását szolgálja.
3. Szennyvíziszap-kezelési és -hasznosítási térség jegyzékében a szennyvíziszap-kezelés, illetve -elhelyezés
szempontjából szintén megkülönböztethető:
a)
egyedi elhelyezés, amikor egyetlen települési szennyvíztisztító telepről származó iszapmennyiséget kell
lehetőleg hasznosítással egybekötve elhelyezni;
b)
térségi iszapkezelő és/vagy -elhelyező telep(ek), amelyek több település/agglomeráció szennyvíztisztító
telepéről származó iszapmennyiség fogadására szolgál(nak). Az iszapkezelő és/vagy -elhelyező telepek
vonzáskörzetének kiterjedése nem kell, hogy a szennyvíz-elvezetési agglomerációval megegyezzen.
4. Környezetvédelmi szempontok és követelmények
4.1. A települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, azaz a szennyvízelvezetés, és -tisztítás, illetve
a szakszerű egyedi szennyvízelhelyezés arányának és módszerének helyes megválasztása érdekében
már a tervezés kezdeti szakaszától folyamatosan érvényesíteni kell az általános és a speciális helyi
környezetvédelmi és természetvédelmi, továbbá termőföldvédelmi szempontokat, valamint biztosítani kell
a megvalósítandó létesítmények ilyen szempontú hatékonyságát.
4.2. A szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolásánál a környezet- és természetvédelem jogszabályban
meghatározott általános követelményei mellett figyelembe kell venni különösen:
a)
a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat;
b)
a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírásokat, illetve
az abban foglalt előírások alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny
vízminőségi területek fejlesztéseit;
c)
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
szóló 123/1997. (VIII. 18.) Korm. rendelet előírásait;
d)
a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásait;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 192. szám

e)
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a felszíni víz jó állapotának eléréséhez és megőrzéséhez a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, illetve a felszíni víz vízszennyezettségi
határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendeletben
meghatározott vízminőségi határértékek betartását az agglomeráció központi szennyvíztisztító
telepén, valamint
f)
a vízgyűjtő-gazdálkodási terv intézkedési programját.
4.3. Több települést érintő szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakításánál ott kell megválasztani a központot,
azaz a szennyvíztisztító telep helyét, ahol a tisztított szennyvizek lehetséges befogadóinak feltárása és
vizsgálata szerint leginkább biztosítható a befogadó környezeti célállapota.
4.4. Meglévő és új szennyvíz-elvezetési rendszerek csatlakoztatása esetén fokozott figyelmet kell fordítani arra,
hogy a fejlesztés egységes egészként teljesítse a környezeti, a gazdasági és a fenntarthatósági hatékonyság
feltételeit.
4.5. A szennyvíz-elvezetési agglomerációk kialakításánál az említetteken kívül mérlegelni kell az alábbi
környezetérzékenységi szempontokat:
a)
a felszíni vízben a szennyvízbevezetés által okozott, a mindenkori szennyvízterhelés és az öntisztuló
képesség alapján becsült várható vízminőségromlás mértéke,
b)
az ivóvízbázis-védelmi célprogramba bevont felszín alatti, valamint az ivóvíz-ellátási célú felszíni
vízhasználatok veszélyeztetése,
c)
egyéb célú felszíni vízhasználatok (így például fürdés, rekreáció, öntözés) veszélyeztetése,
d)
a vízfolyás természetes medre, vízjárása és élővilága stabilitásának veszélyeztetése – különösen
természeti területen, védett természeti területen, Natura 2000 területen és az országos ökológiai
hálózat az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben meghatározott
övezetében –
a lehető legkisebb legyen.
4.6. A tisztított szennyvíz újrahasznosításának vizsgálatát az Irányelv 12. cikke fogalmazza meg. A tisztított
szennyvizet, ha csak lehet, ismét fel kell használni. A tisztított szennyvíz időszakos hasznosítása megengedett,
a hasznosítási időszakon kívül a tisztított szennyvizet a befogadóba kell vezetni a 4.5. pontban meghatározott
követelményeknek eleget téve.
5. Műszaki, gazdasági szempontok és követelmények
5.1. A szennyvíz-elvezetési agglomeráción belül alapvetően vizsgálni kell a laksűrűséget annak érdekében,
hogy csak azokon a területeken valósuljon meg a szennyvizek szennyvízcsatornával történő összegyűjtése,
ahol a népesség, illetve a gazdasági tevékenység kellő mértékben koncentrált, vagy a szennyvizek
szennyvízcsatornával történő összegyűjtése és elvezetése környezetvédelmi szempontból indokolt. Ahol
a szennyvízcsatornázás túlzott költséggel járna, vagy az előírt vagy kívánatos környezetvédelmi paraméterek
egyéb műszaki megoldással is biztosíthatóak, ott egyéb, költségkímélő megoldásokat is lehet alkalmazni.
A szennyvíz-elvezetési agglomeráció megfelelőnek tekinthető, ha eleget tesz a 4. és az 5.2–5.7. pontban
foglalt műszaki, gazdasági és környezetvédelmi követelményeknek.
5.2. A műszaki-gazdasági számítások térségi rendszerek kialakítását is indokolhatják a következő szempontok
figyelembevételével:
a)
a térségi megoldások kialakításának műszaki-gazdasági előnyei:
aa)
egyetlen – nagyobb kapacitású – szennyvíztisztító telep fajlagos építési és üzemeltetési
költsége kedvezőbb (jobb laboratóriumi felszereltség, képzettebb személyzet),
ab)
a szennyvízcsatorna-hálózat kiegyenlítő hatása miatt megtakarítás érhető el
a településeket összekötő távvezetékben, szivattyúk kapacitásában (gépház,
energiafelhasználás, csőátmérő), és csökkenthetők a tisztítótelep műtárgyainak
méretezési alapjául szolgáló paraméterek (maximális terhelések, csúcsvízhozamok),
ac)
racionálisabb a tartalékkészlet-gazdálkodás,
ad)
a gyűjtő- és kezelőrendszer automatizálás útján összehangoltabb, ez vonatkozik
a hibaelhárításra is;
b)
a térségi megoldások kialakításának műszaki-gazdasági hátrányai:
ba)
a nagyobb távolságról szállított szennyvíz kedvezőtlenül változhat (szag, korrózió),
továbbá minősége befolyásolja a telep működésének hatékonyságát vagy költséges
közbenső beavatkozást igényel,
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bb)

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

nagyobb, bonyolultabb rendszerek működtetése nagyobb szakértelmet és technológiai
fegyelmet követel,
bc)
nagyobb telepeknél a tisztítási határértékek szigorúbbak lehetnek,
bd)
az üzemzavarok nagyobb telepek esetében jelentősebb kárt okozhatnak, illetve nagyobb
területeket zárhatnak ki a zavartalan szolgáltatásból,
be)
a tisztítótelep optimális telepítési helyéhez tartozó önkormányzatok fejlesztési politikája
nem mindig esik egybe a szennyvíz-elvezetési agglomerációk szakmai indokoltságával,
bf )
a hosszú külterületi csatornaszakaszok kiépítése, az esetleges szivattyúzás, aprítás,
szagtalanítás energiaigénye gazdaságtalan művek létrehozását eredményezheti.
A szennyvíz vezetékekben és átemelőkben való tartózkodási ideje:
a)
a hátrányos minőségváltozások elkerülése érdekében a nyers szennyvíz gravitációs és
nyomóvezetékekben, valamint az átemelőkben történő együttes tartózkodási ideje a szezonális és
heti ingadozásokat figyelembe vevő napi átlagterhelése a 6 órát nem haladhatja meg. Amennyiben
a tartózkodási idő ezt az értéket legfeljebb 30%-kal meghaladja, műszaki beavatkozásokkal
– szagtalanító berendezés beépítésének kivételével – kell megelőzni a nem kívánt anaerob
folyamatok bekövetkezését;
b)
a távvezetékeknél a gravitációs adottságokat lehetőség szerint optimálisan ki kell használni, vagyis
ahol lehet, kerülni kell az átemelők alkalmazását.
A csővezetékek keresztmetszeti méreténél:
a)
az átlagos sebességet nyomócsöveknél Vátl = 1,0–1,5 m/s értékkel, gravitációs vezetékeknél
Vátl = 0,4–0,8 m/s értékkel (napi átlagra vonatkoztatva) kell számításba venni;
b)
a szennyvíz-elvezetési alrendszerek egymásra kapcsolásánál igen fontos – dugulás elkerülése
szempontjából is – a folyadékmennyiség figyelembevételével történő szállító keresztmetszet
megválasztása;
c)
a szezonális (üdülő) övezetek szennyvizeinek nagy távolságra történő szállításánál
a terhelésingadozás – nyári csúcs, téli minimum – hatásait is figyelembe kell venni a keresztmetszet
megválasztásánál (így például: iker vezetékrendszer, átemelők kapcsolási szintjei);
d)
törekedni kell arra, hogy a hálózatok csomópontjainál a vízszál meg legyen szakítva (átemelő vagy
gravitációs akna), nyomócső közvetlenül nyomócsőre ne csatlakozzon.
Az alrendszerek belső gyűjtőhálózatának kiépítésénél a szennyvíz-elvezetési agglomeráción belüli
településrész alrendszerként történő lehatárolási feltételei:
a)
az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást (hazai statisztikai
adatok figyelembevételével átlagosan 2,3 fő/lakás), a vizsgálatnál a vezetékhosszba a házi
bekötővezetékek nem számítandók be, vagy
b)
a lakosszám hektáronként legalább 30 fő, kivéve a tartósan magas talajvízállású területeket.
Alrendszernek az a műszaki egység minősül, amely csak egy ponton csatlakozik egy befogadási
pontra, ami lehet egy másik alrendszer, mellékgyűjtő, szennyvízátemelő vagy főgyűjtő.
Szennyezőanyag-terhelések számítása:
a)
a méretezéseknél elsősorban a tényleges kibocsátási értékeket kell figyelembe venni. Ezek
hiányában a vízfogyasztási adatokból számított szennyvízmennyiség vagy az 1 főre jutó fajlagos
szennyvízkibocsátás a beépítési övezetek függvényében 80–110 l/fő/nap érték a számítások
kiindulási alapja. Szennyezőanyag-terhelés szempontjából 1 fő = 1 LE = 60 g BOI5/nap, ettől eltérő
érték esetén indoklás, illetve a 60 g BOI5/nap értékre átváltás bemutatása is szükséges. Intézményi,
ipari kibocsátásoknál egyedi jelleg szerinti számítással kell meghatározni a LE-értéket;
b)
a szennyvíz-elvezetési agglomeráció LE-ben kifejezett névleges terhelése az azt alkotó települési
szennyvízterhelésekből számított adatok összegzése útján nyerhető. Az egyes települések névleges
terhelése az alábbi terhelésekből áll:
–
a helyben lakó népesség,
–
egyéb népesség (üdülő stb.),
–
az Irányelv 11. cikkében szereplő ipari kibocsátások,
–
vállalkozásokból
és
gazdasági
tevékenységekből
(beleértve
a
kisés
középvállalkozásokat) származó, olyan ipari szennyvíz, amelyet a szennyvíztörzshálózatba
vagy települési szennyvíztisztító telepre bocsátanak ki, vagy oda tervezik kibocsátani,

23553

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 192. szám

–

az összes fennmaradó települési szennyvíz és szennyvíziszap függetlenül attól, hogy
szennyvíztörzshálózatokkal összegyűjtésre kerül vagy nem, de az agglomerációban
keletkezik.
Összehasonlító gazdasági szempontok:
a)
minden esetben figyelembe kell venni a rendszerek létesítési, működési (üzemeltetési,
karbantartási) és pótlási költségét is (beleértve az iszapkezelés költségét),
b)
a szennyvíz-elvezetési agglomeráció központi szennyvíztisztító telepe – a tisztított szennyvíz
kivezetéssel együtt – a csatlakozó települések belterületi és összekötő hálózatának létesítésével és
üzemeltetésével együtt addig tekinthető gazdaságosnak, amíg nem haladja meg az agglomerációt
alkotó valamennyi település több önálló rendszerének önálló szennyvíztisztító telepei, valamint
belső és összekötő hálózatai megvalósítási és üzemeltetési költségét,
c)
vizsgálni kell a reális műszaki megoldásokat,
d)
a gazdaságossági számítást a teljes életciklus-szemlélet érvényesítésével kell elvégezni.
Az előnyök és hátrányok értékelésénél az 5.3–5.7. pontokban leírt feltételek teljesülése a meghatározó.

5.7.

5.8.

2. melléklet a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez
Adatszolgáltatás a települések szennyvízelvezetéséről, a szennyvíztisztításáról, az egyedi zárt
szennyvíztárolókról és az egyedi szennyvízkezelő berendezésekről
Tárgyév:………
Sorszám

1.

A település megnevezése

2.

Település KSH-kód

3.

Településrész megnevezése

4.

Szennyvíz-elvezetési agglomeráció központi települése

A településen üzemelő, a szennyvíz tisztítását, elhelyezését szolgáló létesítmények
Településen meglévő lakossági, közintézményi(1) vagy szállodai, illetve turisztikai
létesítmények szennyvizeinek tisztítására szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés
5.

darab

6.

létesítményt jellemző megnevezés

7.

létszám(2)
Az 5–7. sor közül kötelezés vagy egyéb információk alapján nem megfelelő egyedi
szennyvízkezelő berendezés

8.

darab

9.

létesítményt jellemző megnevezés

10.

létszám(2)
A településen üzemel-e jegyzői (vagy építésügyi, vízügyi) hatáskörbe tartozó,
lakossági szennyvizek tisztítására, elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő
berendezés, oldómedencés létesítmény, egyedi zárt szennyvíztároló?

11.
12.
13.
14.
15.
16.

egyedi
szennyvízkezelő
berendezés
tisztítómezővel
ellátott
oldómedencés
létesítmény(3)

darab
ellátott ingatlan száma
lakosszám (fő)
darab
ellátott ingatlan száma
lakosszám (fő)
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17.
18.
19.

egyedi zárt
szennyvíztároló

darab
ellátott ingatlan száma
lakosszám (fő)

A 11–19. sorok közül kötelezés vagy egyéb információk alapján nem megfelelő egyedi
szennyvízkezelő berendezés oldómedencés létesítmény, egyedi zárt szennyvíztároló
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

egyedi
szennyvízkezelő
berendezés
tisztítómezővel
ellátott
oldómedencés
létesítmény(3)
egyedi zárt
szennyvíztároló

darab
ellátott ingatlan száma
lakosszám (fő)
darab
ellátott ingatlan száma
lakosszám (fő)
darab
ellátott ingatlan száma
lakosszám (fő)

A tárgyévi TERVEZETT önkormányzati fejlesztés
29.

Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében (igen/nem)

30.

Egyedi szennyvízkezelő berendezések, oldómedencés létesítmények, egyedi zárt
szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében (igen/nem)

31.

Települési szennyvíztisztító telep tekintetében (igen/nem)

32.

A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében (igen/nem)

33.

Szennyvíziszap-kezelés tekintetében (igen/nem)

34.

Tervez-e az önkormányzat intézkedést a szennyvízgyűjtő rendszerre történő rákötések
teljesítésére (igen/nem)

A tárgyévi FOLYAMATBAN LÉVŐ/ TERVEZETT új rendszer adatai
Az előkészítő intézkedések (tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzési eljárás,
pályáztatás) befejezésének (várható) időpontja (év, hónap)
35.

Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében

36.

Egyedi szennyvízkezelő berendezések, oldómedencés létesítmények, egyedi zárt
szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében

37.

Településen lévő szennyvíztisztító telep tekintetében

38.

A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében

39.

Szennyvíziszap-kezelés tekintetében
A kivitelezés kezdő (várható) időpontja (év, hónap)

40.

Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében

41.

Egyedi szennyvízkezelő berendezések, oldómedencés létesítmények, egyedi zárt
szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében

42.

Településen lévő szennyvíztisztító telep tekintetében

43.

A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében

44.

Szennyvíziszap-kezelés tekintetében
A kivitelezés befejezésének (várható) időpontja (év, hónap)

45.

Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében

46.

Egyedi szennyvízkezelő berendezések, oldómedencés létesítmények, egyedi zárt
szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében

47.

Településen lévő szennyvíztisztító telep tekintetében
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48.

A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében

49.

Szennyvíziszap-kezelés tekintetében

50.

A csatornarendszerre történő rákötés tekintetében

A tárgyévi beruházási ráfordítások folyó áron összesen (ezer Ft)
51.

Meglévő szennyvíz-elvezetési agglomerációhoz csatlakozás vagy újonnan létrehozott
több településből álló szennyvíz-elvezetési agglomeráció esetén a szennyvízelvezetési agglomeráció megnevezése

52.

Az 1. sorban megnevezett településre vonatkozó szennyezőanyag-terhelés, melynek
kezelésére a beruházás irányul (lakosegyenérték)

53.

A beruházás teljes bekerülési költsége (ezer Ft)(4)

54.

A beruházás kezdő éve(4)

55.

A beruházás tervezett befejezésének éve(4)

56.

Szennyvízgyűjtő rendszer összesen

57.

önkormányzati forrásból

58.

állami fonásból

59.

ebből:

víziközmű-társulati forrásból

60.

hitelből

61.

egyéb forrásból

62.

megnevezés

Szennyvízszállító vezeték összesen

63.

önkormányzati forrásból

64.

állami forrásból

65.

ebből:

víziközmű-társulati forrásból

66.

hitelből

67.

egyéb forrásból

68.

megnevezés

Településen lévő szennyvíztisztító telep összesen

69.

önkormányzati forrásból

70.

állami forrásból

71.

ebből:

víziközmű-társulati forrásból

72.

hitelből

73.

egyéb forrásból

74.

megnevezés

Szennyvíziszap-kezelés összesen

75.

önkormányzati forrásból

76.

állami forrásból

77.

ebből:

víziközmű-társulati forrásból

78.

hitelből

79.

egyéb forrásból

80.

megnevezés

Egyedi szennyvízkezelő berendezések, oldómedencés létesítmények, egyedi zárt
szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében összesen

81.

önkormányzati forrásból

82.

állami forrásból

83.
84.

ebből:

víziközmű-társulati forrásból
hitelből
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85.

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

egyéb forrásból

megnevezés

Közintézményi létesítmény: óvoda, iskola, idősek otthona, egyéb stb.
Közintézmények, szálloda, turisztikai létesítmény esetében.
A tisztítómező nélküli oldómedencés létesítmény adatait az egyedi zárt szennyvíztároló soraiban kell megadni.
Több településből álló agglomeráció esetében az agglomerációs központ jegyzője szolgáltat adatot.

3. melléklet a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez
Tájékoztató jegyzék a települések szennyvízelvezetéséről, a szennyvíztisztításáról, az egyedi zárt
szennyvíztárolókról és az egyedi szennyvízkezelő berendezésekről
Tárgyév: ………
Sorszám

1.

A település megnevezése

2.

Településrész megnevezése

3.

Szennyvíz-elvezetési agglomeráció központi települése

A településen üzemelő, a szennyvíz tisztítását, elhelyezését szolgáló létesítmények
4.

Településen meglévő lakossági, közintézményi(1) vagy szállodai, illetve turisztikai
létesítmények szennyvizeinek tisztítására szolgáló egyedi szennyvízkezelő
berendezés (van/nincs)

5.

A településen üzemel-e jegyzői (vagy építésügyi, vízügyi) hatáskörbe tartozó,
lakossági szennyvizek tisztítására, elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő
berendezés, oldómedencés létesítmény, egyedi zárt szennyvíztároló? (igen/nem)

A tárgyévi TERVEZETT önkormányzati fejlesztés

(1)

6.

Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében (igen nem)

7.

Egyedi szennyvízkezelő berendezések, oldómedencés létesítmények, egyedi zárt
szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében (igen/nem)

8.

Települési szennyvíztisztító telep tekintetében (igen/nem)

9.

Szennyvíziszap-kezelés tekintetében (igen/nem)

Közintézményi létesítmény: óvoda, iskola, idősek otthona, egyéb stb.

A Kormány 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
a szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó
támogatásról
A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok
1. §

(1) A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
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(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
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Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/B. §-a szerinti, 2015. december – 2016. november hónapra számfejtésre
kerülő kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan
a)
a helyi önkormányzat,
b)
a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi
jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi
nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző,
a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 8. melléklet IV. pontja alapján állami
támogatásban részesül (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó), és
c)
a központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv
részére [az a)–c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: fenntartó].
A fenntartó a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlékra
jogosult.
A fenntartó a támogatásra abban az esetben jogosult, ha a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlék teljes összege
tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.
Nem nyújtható támogatás a kiegészítő pótléknak a Kjtvhr. 6. számú mellékletében meghatározott összegén felül
nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
A támogatás kizárólag a 2015. december – 2016. november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett
kiegészítő pótlékra, továbbá az arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható
fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
A támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.

2. A helyi önkormányzatok támogatása
2. §

(1) A támogatást a helyi önkormányzat részére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter – a tárgyhónap 12-éig
történő – utalványozása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) tárgyhónap 15-éig folyósítja.
A támogatás mértéke a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra
számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék 27% szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó
összege.
(2) A támogatás utalványozásához a kincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerinti területi szerve (ezen
alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság) a kifizetés hónapjának 10-éig – önkormányzatonkénti
bontásban, az 1. melléklet szerinti adattartalommal – a kincstár központi szervén keresztül adatot szolgáltat a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter részére.

3. §

(1) A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2016. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési
beszámolójában számol el.
(2) Az igazgatóság az elszámolást a központosított illetményszámfejtési rendszer adatainak figyelembevételével
felülvizsgálja.

3. A nem állami szociális fenntartók támogatása
4. §

(1) A kincstárnak a nem állami szociális fenntartó székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában
a továbbiakban: igazgatóság)
a)
a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti ágazati pótlékhoz (a továbbiakban: ágazati pótlék) nyújtott támogatás összegét
megállapító határozatában foglalt mutatószámok és
b)
a 2. melléklet szerinti összeg
alapulvételével, 2016. január 16-áig az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Átr.) 10. § (1) bekezdése szerinti határozat keretében dönt a kiegészítő pótlék
kifizetéséhez kapcsolódó 2016. évi támogatásról.
(2) Ha a nem állami szociális fenntartónak az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásra való jogosultsága
év közben keletkezik, az igazgatóság a kiegészítő pótlék, valamint az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó
támogatásról egy határozatban dönt.
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(3) Ha az ágazati pótlékhoz kapcsolódóan a nem állami szociális fenntartó pótigényt vagy lemondást nyújt be,
az igazgatóság a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás összegét is hivatalból módosítja.
5. §		
A támogatás folyósítására – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az Átr. 14–16. §-át kell alkalmazni.
6. §

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

4. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez
MEGYEI ÖSSZESÍTŐ a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás utalványozásához
Megye kódja/sorszám:

/

neve:
Önkormányzat
Sorszám

KSH kódja

PIR szám

Neve

A támogatás 2. § (1) bekezdése szerint
meghatározott mértéke

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

A 2016. január és december között fizetendő kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás havi összege (Ft/fő)
OSZTÁLY
FOKOZAT

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

–

–

–

–

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

0

2

–

–

–

–

6 427

35 386

29 711

42 222

29 307

0

3

–

–

–

767

8 114

34 415

28 553

41 399

26 794

0

4

–

–

–

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

0

5

–

–

–

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

0

6

–

343

209

6 320

14 220

33 988

27 563

40 659

16 244

0

7

262

826

683

8 007

15 907

33 155

26 543

37 203

11 851

0

8

387

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

0

9

2 087

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

0

10

3 088

6 136

5 936

15 261

23 161

29 316

18 486

36 821

12 916

0

11

4 175

8 381

8 181

17 888

25 788

26 290

14 843

37 080

13 073

0

12

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

0

13

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

0

14

9 118

18 086

17 886

28 898

30 416

27 045

13 745

44 335

17 180

0
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2. melléklet a 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez
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A Kormány 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kjtvhr.) 15/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje
alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A kiegészítő pótlék mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.”
(2) A Kjtvhr. 15/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kiegészítő pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat
megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 6. számú mellékletben foglalt táblázat
szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel
a tárgyév első napján történik.”

2. §		
A Kjtvhr. 6. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. december 1-jétől kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A kiegészítő pótlék összege (Ft)
Fizetési osztály
Közalkalmazotti
jogviszonyban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

töltött idő

0–1 év között

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

15 046

1–2 év között

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

15 046

2–3 év között

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

15 046

3–4 év között

4 340

31 520

25 845

36 171

23 256

5 376

4–5 év között

7 471

37 319

31 644

45 248

32 333

14 453

5–6 év között

7 471

37 319

31 644

45 248

32 333

14 453

6–7 év között

7 071

32 344

26 482

38 373

23 768

2 465

7–8 év között

7 071

32 344

26 482

38 373

23 768

2 465
11 543

8–9 év között

2 302

10 202

38 558

32 695

47 450

32 845

9–10 év között

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

10–11 év között

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

11–12 év között

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

12–13 év között

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

13–14 év között

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

14–15 év között

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

15–16 év között

4 233

12 133

29 846

23 421

34 607

10 192
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16–17 év között

7 364

15 264

36 059

29 634

43 685

19 270

17–18 év között

7 364

15 264

36 059

29 634

43 685

19 270

18–19 év között

6 964

14 864

31 084

24 472

33 572

8 220

19–20 év között

6 964

14 864

31 084

24 472

33 572

8 220

20–21 év között

2 250

2 050

10 095

17 995

37 298

30 685

44 465

19 112

21–22 év között

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

22–23 év között

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

23–24 év között

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

24–25 év között

2 087

25–26 év között

2 087

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

26–27 év között

2 087

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

27–28 év között

1 687

3 491

3 291

12 339

20 239

24 621

13 791

27 743

3 838

28–29 év között

3 788

7 459

7 259

16 722

24 622

31 663

20 833

41 359

17 454

29–30 év között

3 788

7 459

7 259

16 722

24 622

31 663

20 833

41 359

17 454

30–31 év között

3 388

7 059

6 859

16 322

24 222

23 943

12 495

32 542

8 534

31–32 év között

3 388

7 059

6 859

16 322

24 222

23 943

12 495

32 542

8 534

32–33 év között

5 750

11 026

10 826

21 018

28 918

30 985

19 537

46 158

22 150

33–34 év között

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

34–35 év között

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

35–36 év között

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

36–37 év között

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

37–38 év között

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

38–39 év között

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

39–40 év között

6 913

14 098

13 898

24 515

26 032

17 766

4 466

33 321

6 166

40–41 év között

9 275

18 371

18 171

29 211

30 729

27 707

14 407

45 121

17 966

41–42 év között

9 275

18 371

18 171

29 211

30 729

27 707

14 407

45 121

17 966

42–43 év között

9 275

18 371

18 171

29 211

30 729

27 707

14 407

45 121

17 966

43–44 év között

9 275

18 371

18 171

29 211

30 729

27 707

14 407

45 121

17 966

44–45 év között

11 638

22 643

22 443

33 908

35 425

37 649

24 349

56 922

29 767

45–46 év között

11 638

22 643

22 443

33 908

35 425

37 649

24 349

56 922

29 767

46–47 év között

11 638

22 643

22 443

33 908

35 425

37 649

24 349

56 922

29 767

47–48 év között

11 638

22 643

22 443

33 908

35 425

37 649

24 349

56 922

29 767

48 év felett

14 000

26 916

26 716

38 604

40 122

47 590

34 290

68 722

41 567

12 111
”

A Kormány 382/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„45. § (1) A harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti
kérelméről (a továbbiakban együtt: tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem) – a 46. §-ban foglalt kivétellel –
a regionális igazgatóság dönt.
(2) A Tv. 28. § (3) bekezdésében meghatározott célból, nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott tartózkodási
engedély kiadása iránti kérelemről, valamint az ilyen kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár
családtagjának családi együttélés biztosítása, vagy egyéb célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelméről
– országos illetékességgel – a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság dönt.”
2. §

(1) Az R. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet – a (2), (4) és (5a) bekezdésben foglalt kivétellel – annál a konzuli
tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani,
amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik.”
(2) Az R. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A konzuli tisztviselő a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet a kérelem benyújtását követően
haladéktalanul felterjeszti – az (5b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a harmadik országbeli állampolgár
jövőbeni magyarországi szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnak.”
(3) Az R. 47. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) A Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a Tv. 28. § (3) bekezdésében
meghatározott célból, nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott tartózkodási engedély kiadása iránti
kérelmét, valamint az ilyen kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár családtagjának családi együttélés
biztosítása, vagy egyéb célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét a 45. § (2) bekezdése szerinti szervnél kell
előterjeszteni.”
(4) Az R. 47. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A Tv. 28. § (3) bekezdésében meghatározott célból, nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott
tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet, valamint az ilyen kérelmet előterjesztő harmadik országbeli
állampolgár családtagjának családi együttélés biztosítása, vagy egyéb célú tartózkodási engedély kiadása iránti
kérelmét a konzuli tisztviselő haladéktalanul felterjeszti a 45. § (2) bekezdése szerinti szervhez.”

3. §

(1) Az R. 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, illetve EK letelepedési engedély iránti
kérelmet a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon – és amennyiben törvény ettől eltérően
nem rendelkezik – a kérelmező harmadik országbeli állampolgár jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális
igazgatóságon kell benyújtani.”
(2) Az R. 93. § (1f ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1f ) A konzuli tisztviselő az (1d) bekezdés alapján átvett nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet,
a kérelem benyújtását követően haladéktalanul felterjeszti az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest
Megyei Regionális Igazgatósághoz.”
(3) Az R. 93. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1g) A Tv. 35. § (1) bekezdés e) pontja alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik
országbeli állampolgár és vele a Tv. 35. § (1) bekezdés c) és g) pontja alapján együtt kérelmező házastársának,
valamint kiskorú gyermekének a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a külön jogszabályban
meghatározott formanyomtatványon, az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális
Igazgatóságon kell benyújtania.”

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 383/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésének 37. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. §
10. pontjában meghatározottak szerinti fogalom,”
(2) Az R. 2. §-a a következő 16. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16. építmény: a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló
vagy helyi önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett út, híd, komp- és révátkelőhely, ár- és
belvízvédelmi vízi létesítmény, közmű és annak műtárgyai, pince, amennyiben megfelel az Étv. 2. § 8. pontjában
meghatározottaknak.”

2. §		
Az R. 2/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat támogatást igényelhet)
„b) – a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével – a helyi önkormányzat tulajdonában
lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy helyi önkormányzat által törvény alapján kötelezően
működtetett épületet, építményt, partfalat vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában
lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületet sújtó, előre nem látható természeti vagy más
eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására,”
3. §		
Az R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a helyi önkormányzat székhelye szerint
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal által összehívott és koordinált bizottság helyszíni vizsgálatot végez
(a továbbiakban: előzetes helyszíni vizsgálat). Az előzetes helyszíni vizsgálatot végző bizottság tagja a fővárosi
és megyei kormányhivatal és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője, továbbá szükség szerint a helyi
önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal felkérése alapján
a) ár- vagy belvíz elleni védekezés, ár- és belvízvédelmi vízi létesítmény károsodása esetén a helyi önkormányzat
székhelye szerint illetékes vízügyi igazgatóság,
b) utakban, kompokban, hidakban keletkezett károk esetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ,
c) kulturális örökség védett elemei esetén az örökségvédelmi feladatkörben érintett illetékes elsőfokú hatóság
képviselője.”
4. §		
Az R. 3/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatási előlegről a miniszter az ebr42 rendszerben elektronikus támogatói okiratot állít ki.”
5. §		
Az R. 3/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (6a) és (6b) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Ha a helyi önkormányzat
a) a 4. § (1) bekezdés szerinti határidő lejártáig a pályázatot nem nyújtotta be vagy
b) a pályázat a 4. § (2) bekezdése szerinti vizsgálatot követően a kincstár által nem került továbbításra a miniszter
részére
a kincstár a folyósított előlegre vonatkozó visszafizetési kötelezettségről a 4. § (1) bekezdése szerinti határidő
lejártától számított 14 napon belül értesíti a helyi önkormányzatot és a minisztert.
(6a) Ha a helyi önkormányzat a támogatási előlegről lemondott, a már folyósításra került támogatási előleget 4. §
(1) bekezdése szerinti határidő lejártát követő 7 napon belül köteles visszafizetni.
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(6b) Ha a pályázat a 7. § (1) bekezdés szerint a miniszter által elutasításra került, a támogatói okirat visszavonásáról
szóló értesítést elektronikus úton küldi meg a helyi önkormányzatnak, a kincstár értesítésével egyidejűleg, mely
alapján a kincstár az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 99. § (2) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a helyi önkormányzatnak. ”
6. §		
Az R. 3/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A jogosulatlanul igénybe vett előlegről a helyi önkormányzat az Ávr. 78. § (2) bekezdés b) pontjának és az Ávr.
97–99. §-ainak a változás bejelentésének módjára és az ezt követő intézkedésekre, a visszafizetésre, valamint
az ügyleti és a késedelmi kamat mértékére és számítására vonatkozó rendelkezései megfelelő alkalmazásával
köteles lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A jogosulatlanul
igénybe vett előleg visszafizetésének elmulasztása esetén a kincstár beszedési megbízást nyújt be a kötelezett
fizetési számlájára.”
7. §		
Az R. 4. § (3) bekezdés n) pont nb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A pályázat kötelező mellékletei:
a b) pont szerinti műszaki szakértő tekintetében]
„nb) a helyi önkormányzat nyilatkozata, amelyben igazolja, hogy a műszaki szakértő egyaránt független a kérelmet
benyújtó helyi önkormányzattól, a helyreállítás későbbi tervezőjétől és kivitelezőjétől,”
8. §		
Az R. 5. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) A (12) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettséget a kincstár a 8/A. § (3) bekezdése szerinti eljárás
keretében állapítja meg, és a 8/A. § (4) bekezdése szerinti döntésben írja elő a helyi önkormányzat részére.”
9. §		
Az R. 5. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Ha a helyi önkormányzatnál a támogatott védekezési, helyreállítási vagy katasztrófavédelmi
szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások tekintetében előzetesen felszámított általános forgalmi adó merül fel,
akkor a támogatás összegének fedezetet kell biztosítania a támogatottra áthárított vagy az általa fizetendő általános
forgalmi adó teljes összegére nézve, kivéve, ha a támogatott a rá áthárított vagy a termék beszerzése, a szolgáltatás
igénybevétele után általa fizetendő adóként megállapított általános forgalmi adó levonására jogosult.”
10. §		
Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Támogatott
a) a 2/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a 8. melléklet A) része szerinti adatlap és
aa) a Támogatott nevére és címére kiállított számlák, számlát helyettesítő egyéb bizonylatok, az elvégzett
munkatételeket tartalmazó számlarészletezők,
ab) a bér és járulékok kifizetését igazoló bizonylatok, munkanapló, jelenléti ív,
ac) a saját kivitelezésben végzett védekezéshez kapcsolódó belső bizonylat és kimutatás a felmerült költségekről,
ad) a kapcsolódó vállalkozási szerződések, megrendelők, árajánlatok, valamint a teljesítés igazolása,
ae) az egyéb forrásból kapott támogatás összegéről szóló bankbizonylatok,
af ) készpénzes fizetés esetén kinyomtatott pénztárnapló vagy a bankszámlakivonat hitelesített másolata
a pénzfelvételről, valamint a bevételi és kiadási pénztárbizonylat,
ag) kinyomtatott banknapló és főkönyvi kivonat a kapott támogatás, a számlák, valamint azok kiegyenlítésének
lekönyveléséről,
ah) a kapcsolódó fotódokumentáció elektronikusan CD lemezen vagy színes nyomatként,
ai) – ha az igénylés során nem csatolta vagy az igénylés benyújtása óta új körülmények merültek fel – biztosítással,
kártérítéssel kapcsolatos dokumentumok hitelesített másolatai,
aj) a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetében az eljárás lefolytatását igazoló iratok,
b) a 2/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetében a 8. melléklet A) része szerinti adatlap és
ba) az a) pont aa)–aj) alpontja szerinti dokumentum,
bb) a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv,
bc) építéssel történő helyreállítás esetén építési napló és tárgyi eszköz karton,
bd) az építésiengedély-köteles helyreállítások esetén az építési engedély és használatbavételi engedély,
be) a 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakértői vélemény és miniszteri döntés alapján elkészült kiviteli terv és
annak költségvetése,
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c) a 2/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás a 9. melléklet E) része szerinti adatlap és az a) pont aa), ad), af ),
ag) alpontja szerinti dokumentum.
Támogatott által hitelesített másolatának a kincstár és a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal részére – elektronikus úton az ebr42 rendszerben kitöltött, abból kinyomtatott adatlap és
az elszámolás mellékleteinek csatolásával papír alapon – történő benyújtásával számol el.”
11. §		
Az R. 8. § (1) bekezdés b) pontja a következő bf ) alponttal egészül ki:
[A Támogatott
a 2/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetében a 8. melléklet A) része szerinti adatlap és]
„bf ) – ha az igénylés során nem csatolta vagy az igénylés benyújtása óta új körülmények merültek fel – biztosítással,
kártérítéssel kapcsolatos dokumentumok hitelesített másolatai.”
12. §		
Az R. 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az elszámolás benyújtási időpontja postai kézbesítés esetén a postára adás napja, személyes kézbesítés esetén
az elszámolás kincstár általi átvételének napja. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.”
13. §		
Az R. 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elszámolás elmulasztása esetén a kincstár a támogatás visszafizetéséről a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti hatósági
ellenőrzés keretében dönt. Az elszámolás benyújtására meghatározott határidők elmulasztása esetén igazolási
kérelemnek nincs helye. Az elszámolás részbeni vagy teljes elfogadásáról, az esetleges visszafizetési kötelezettség
előírásáról a kincstár dönt és az elszámolás hiánytalan benyújtását – a 8/B. § (3) bekezdése szerinti esetben
a helyszíni ellenőrzést végző bizottság értesítését – követő 21 napon belül a Ket. szerinti döntésében tájékoztatja
a Támogatottat. A visszafizetésre kötelezésről a kincstár tájékoztatja a minisztert. Ha a támogatás felhasználása
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű, a Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét
kamatokkal növelt mértékben fizeti vissza. Az ügyleti és a késedelmi kamat mértéke és számítása tekintetében
az Ávr. 98. §-át kell megfelelően alkalmazni.”
14. §		
Az R. 8/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elmulasztása – kivéve a (6) bekezdésben szabályozott
részletfizetési kedvezmény nyújtása – esetén a visszafizetési határidő lejártát követő tizenöt napon belül a kincstár
a Támogatott fizetési számlája ellen beszedési megbízást nyújt be.”
15. §		
Az R.
a)
1. § (2) bekezdésében az „építményben” szövegrész helyébe az „épületben, építményben, partfalban” szöveg,
b)
2/A. § (2) bekezdés c) pontjában, 5. § (1) bekezdés a) pontjában, 6. § (1) bekezdésében a „kompok” szövegrész
helyébe a „komp- és révátkelőhelyek” szöveg,
c)
3. § (6) bekezdés b) pontjában, 4. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „kompokban” szövegrész helyébe
a „komp- és révátkelőhelyekben” szöveg,
d)
3. § (10) bekezdésében az „épület összedől” szövegrész helyébe az „épület, építmény összedől” szöveg,
e)
3/A. § (4) bekezdésében a „kincstár” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár)”
szöveg,
f)
3. § (6a) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében,
3. melléklet „A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében, 5. melléklet „Vis maior
pályázati adatlap” alcímében, 8. melléklet „B) UTÓLAGOS HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében,
9. melléklet „B) UTÓLAGOS HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében, 9. melléklet „C) PÁLYÁZATI
ADATLAP a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez” alcímében a „területileg illetékes” szövegrész helyébe
az „illetékes” szöveg,
g)
4. § (2) bekezdésében a „7 napon belül értesíti azt” szövegrész helyébe a „14 napon belül értesíti azt” szöveg,
h)
4. § (3) bekezdés b) pont bb) és bd) alpontjában az „építmény” szövegrész helyébe az „épület, építmény,
partfal” szöveg,
i)
5. § (2) bekezdés a) pontjában a „társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről” szövegrész
helyébe a „kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről” szöveg,
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)

u)

v)

w)
x)

5. § (4) bekezdés c) pontjában az „építmények” szövegrész helyébe az „épületek, építmények, partfal” szöveg,
5. § (7) bekezdésében a „napjától” szövegrész helyébe a „napjától, belvíz elleni védekezés esetében
a másodfokú védekezési fokozat elrendelésének napjától” szöveg,
6. § (1) bekezdésében a „14 napon” szövegrész helyébe a „7 napon” szöveg,
7. § (1) bekezdésében a „támogatói okiratot ad ki” szövegrész helyébe „az ebr42 rendszerben elektronikus
támogatói okiratot ad ki” szöveg,
8. § (3) bekezdésében az „Az elszámolás” szövegrész helyébe az „A 2/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
támogatás esetében az elszámolás” szöveg,
8/A. § (2) bekezdésében a „kincstár az elszámolás” szövegrész helyébe a „kincstár a támogatás
elszámolásának” szöveg,
8/A. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában az „az Ávr. 98. § szerinti kamatok” szövegrész helyébe
az „a kamatok” szöveg,
1. melléklet „A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL” alcímében a „komp helyreállítása” szövegrész
helyébe a „komp- és révátkelőhelyek helyreállítása” szöveg,
3. melléklet „A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében, 8. melléklet „B) UTÓLAGOS
HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal (építésügyi és
örökségvédelmi feladatkörében)” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal (építésügyi
feladatkörében)” szöveg,
4. melléklet „Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ szakmai véleménye” alcímében a „kompok”
szövegrész helyébe a „komp- és révátkelőhelyek” szöveg,
7. melléklet „Adatlap a helyreállítási költségekhez kapcsolódó vis maior támogatás lehívásához” alcímében
az 1.a és 2.a sorokban, 8. melléklet „A) Adatlap a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz” alcímében
a 9.b, 10.b, 11.b és 12.b sorokban a „komp” szövegrész helyébe a „komp- és révátkelőhely” szöveg,
8. melléklet „A) Adatlap a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz ” alcímében a „Számlaösszesítő
a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz” cím alatt, 9. melléklet „C) PÁLYÁZATI ADATLAP
a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez” alcímében a „Számlaösszesítő a katasztrófavédelmi
szúnyoggyérítésről” cím alatt, 9. melléklet „E) ADATLAP a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítésre vonatkozó
beszámolóhoz” alcímében a „Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez elszámolt költségek” cím alatt az „Áfa”
szövegrész helyébe a „Le nem vonható áfa” szöveg,
8. melléklet „A) Adatlap a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz” alcím címében, 9. melléklet
„E) ADATLAP a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítésre vonatkozó beszámolóhoz” alcím címében
a „beszámolóhoz” szövegrész helyébe az „elszámoláshoz” szöveg,
8. melléklet „B) UTÓLAGOS HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében a 7. sorban a „Beszámoló”
szövegrész helyébe „Az elszámolás” szöveg,
8. melléklet „B) UTÓLAGOS HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében a 10. sorban
az „A beszámolóban” szövegrész helyébe az „Az elszámolásban” szöveg

lép.
15. §		
Az R.
a)
5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b)
6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,
c)
8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
16. §		
Hatályát veszti az R.
a)
3/A. § (2) bekezdésében az „és azt telefaxon keresztül nyújtja be a miniszternek” szövegrész,
b)
4. § (3) bekezdés f ), g) és o) pontja,
c)
8. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja.
17. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

„5. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez
Igénylésazonosító:

Vis maior pályázati adatlap
A kérelmező önkormányzat adatai:
1.

Önkormányzat neve:

2.

Önkormányzat címe:

2.a.

Település

2.b.

Irányítószám

2.c.

Utca

2.d.
3.
3.a.

Házszám
Kapcsolattartó személy/pályázatkészítő:
Telefon

3.b.

Fax

3.c.

E-mail

4.
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1. melléklet a 383/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez

Káreseményhez kapcsolódó adatok:

4.a.

Káresemény időpontja:

4.b.

A káresemény rövid leírása (maximum 200 karakter):
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A helyi
Vis maior esemény megnevezése

szükségessé váló védekezés,

szám

önkormányzati épület, út, híd,

mányzat

nyilat-

vagy más eredetű veszély miatt
Sor-

önkor-

A szakértői

(az előre nem látható természeti

Rövid leírás

Település

Utca,
házszám

Hrsz.

komp- és révátkelőhely, ár-,

Érintett

kozat

alap-

szerinti

terület

megvaló-

(m2, fm)

sítandó

belvízvédelmi vízilétesítmény,

munka-

pince-, partfal stb.)

feladat
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5. A káresemény helyszínének és mennyiségi mutatóinak ismertetése: adatok forintban

székhelye

Számlával
eddig alátáMennyiség

Egységár

Nettó

Bruttó

masztva
összesen

Számla
sorszáma

szerint
illetékes
fővárosi
és megyei

bruttó

kormányhivatal
észrevétele

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A táblázatban maximum 10 sor vehető fel. Azonos vis maior eseményekhez kapcsolódó költségek összevonhatók egy sorba.
Káresemény bejelentésének időpontja:

7.

A 3. § (6) bekezdése szerinti előzetes helyszíni vizsgálat időpontja:

8.

A helyreállítás megkezdésének időpontja:

9.

A helyreállítás tervezett befejezési időpontja:

10.

Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:

11.

Védekezési fokozat mértéke:

12.

Védekezés megszüntetésének időpontja:

A 10–12. pontok ár- vagy belvíz elleni védekezés esetén töltendők ki
13.
13.a.

Az 5. pontban bemutatott költségek részletezése, költségelőirányzata:
Helyreállítási költség:
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6.

14.

Védekezési költség:
Az igényelt vis maior támogatás tekintetében általános forgalmi adó levonására jogosult-e (igen/nem)

15.

Nettó költségek összesen:

16.

Le nem vonható áfa:

17.

Bruttó költségek összesen:

18.

A helyreállítás/védekezés pénzügyi forrásösszetétele (vis maior támogatás nélkül)

18.a.

Önerő:

18.b.

Hitel:

18.c.

Biztosító kártérítése:

18.d.

Egyéb támogatás:

18.e.

Források összesen (vis maior támogatás nélkül):

19.

Vis maior támogatás igénylésének jogcímei

20.

Az 5. § (2) bekezdése a) pontjának megfelel (igen/nem)
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13.b.

21.
22.

Az 5. § (2) bekezdése c) pontjának megfelel (igen/nem)

23.

Az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll (igen/nem)

24.

Védekezési költséghez igényelt támogatás a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetése esetén

25.

Védekezési költséghez igényelt támogatás vészhelyzet kihirdetése nélkül

26.

Védekezésre igényelt támogatás összesen (24+25. sorok összege):

27.

Igényelt támogatás utak, hidak, komp- és révátkelőhelyek károsodása esetén:

28.

Igényelt támogatás pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás esetén:

29.

Igényelt támogatás oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek károsodása
esetén:

30.

Igényelt támogatás igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló feladatot szolgáló
épületek károsodása esetén:

31.

Igényelt támogatás ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű- és műtárgyai károsodása esetén:

32.

Helyreállítási költségekhez igényelt támogatás összesen (27+28+29+30+31. sorok összege):

33.

Vis maior támogatási igény összesen (26+32. sorok összege):
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglaltak a valóságnak megfelelnek, teljes körűek és hitelesek. Az adatokban bekövetkezett, a védekezési
munkálatok, a tervezett helyreállítási munkálatok megvalósítását akadályozó változásokról a minisztert haladéktalanul értesítem. Tudomásul veszem, hogy a pályázat
elfogadása esetén a támogatás tényét a miniszter nyilvánosságra hozza.
Kelt:
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P. H.
	    ................................................................				
................................................................
	    polgármester/elnök					 jegyző”

2. melléklet a 383/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez
Igénylésazonosító:

Döntési adatlap
Döntés időpontja:
Elszámolási határidő:
Kérelemre módosított elszámolási határidő:
1.

Támogatott neve:

2.

Előleg (Ft):
Oktatási, kulturális,

Sorszám:

Megnevezés

Védekezés esetében

Út, híd, komp- és

Pince-, partfalomlás,

szociális és

révátkelőhely

földcsuszamlás

egészségügyi

esetében

esetében

feladatot szolgáló
épületek esetében

Támogatás (az
előleg összegét
tartalmazza, Ft)

4.

Támogatási
mérték (%)

5.

Helyreállítási költségekhez nyújtott támogatásból előlegként utalt támogatás:

6.

Visszafizetendő támogatás:

Pályázatból elismert költségek

Ár- és belvízvédelmi

egyéb kötelező

vízi létesítmények,

feladatot szolgáló

közmű és műtárgyai

épületek esetében

esetében

Helyreállítási
költségekhez

Összesen

összesen
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3.

Igazgatási, valamint
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A szakértői
Sor-

Vis maior esemény

szám

megnevezése

Rövid leírás

Település

Utca, házszám

Hrsz.

Érintett alapterület

nyilatkozat szerinti

Elismert bruttó költség

(m2, fm)

megvalósítandó

(Ft)

munkafeladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
”

3. melléklet a 383/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez
Az R. 8. melléklet „A) Adatlap a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz” alcíme a következő 14. ponttal egészül ki:
„14. A vis maior támogatás tekintetében általános forgalmi adó levonására jogosult-e (igen/nem)”
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A Kormány 384/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 384/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat
kötelezően igénybe vevő központi költségvetési szervek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miniszterelnökség
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Belügyminisztérium
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Földművelésügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium”

A Kormány 385/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 23. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

23573

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 192. szám

1. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.)
Korm. rendelet módosítása
1. §		
A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr2.) 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz
2018. december 31-ig alkalmazható.”
(2) A Kr2. 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti módosítása a (2) bekezdésben meghatározott
határidőig nem lép hatályba, úgy annak elkészítésére, egyeztetésére és elfogadására e rendelet előírásait kell
alkalmazni.”
(3) A Kr2. 46. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti kerületi településrendezési eszköz (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint
2016. december 31-ig módosítható, amennyiben
a) a településrendezési eszköz egyeztetése 2015. december 31-én folyamatban volt, és egyeztetése során legalább
a véleményezési szakasz kezdeményezése megtörtént, vagy
b) a településrendezési eszköz módosítása a 32. § (6) bekezdése szerint indokolt.
(4) Amennyiben a kerületi településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti módosítása a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott határidőig nem lép hatályba, úgy annak elkészítésére, egyeztetésére és elfogadására e rendelet
előírásait kell alkalmazni.”

3. §		
A Kr2. 45. § (2) bekezdésében a „2015. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. december 31-ig” szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti a Kr2.
a)
45. § (3) bekezdése,
b)
46. § (1) bekezdésben a „(3) bekezdés szerint” szövegrész,
c)
46. § (2) bekezdésben a „ ,vagy a (3) bekezdés szerint elfogadott” szövegrész,
d)
46. § (5) bekezdése.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 385/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez
A Kr1. 1. mellékletében foglalt táblázat A:3. mezője helyébe a következő mező lép:
(A)

(3.)

„állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal”
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A Kormány 386/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
28. § (1) bekezdés a)–m) és o)–p) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A Magyarországon – a 10. § (2) bekezdés szerint – nyilvántartásba vett EETS szolgáltató köteles biztosítani, hogy
szolgáltatása a nyilvántartásba vétele után 24 hónapon belül lefedje a teljes EETS szolgáltatásba bevont valamennyi
magyarországi és külföldi útszakaszt (EETS terület), továbbá az EETS területet érintő változás esetén, vagy ha
a lefedettség valamilyen okból már nem teljes, azt hat hónapon belül helyreállítja.”
2. §		
A Vhr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatótól kért pénzügyi biztosíték összege nem haladhatja meg
az útdíjszedő által az útdíjszolgáltató ügyfelei közé tartozó teljes úthasználói kör egy naptári hónap átlagos
útdíjköteles elemi útszakaszok használata alapján megállapított összes útdíj összegét. Az útdíjszedő ezt az összeget
az előző naptári év során az útdíjszolgáltató ügyfelei közé tartozó úthasználókra az előző naptári év során
az útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért az útdíjszedő által ténylegesen kivetett útdíjak alapján állapítja meg.
Új útdíjszolgáltató esetén a pénzügyi biztosíték kezdeti összegének alapja az útdíjszolgáltató által az útdíjköteles
elemi útszakaszok használatáért fizetendő várható egyhavi becsült átlagösszeg, amelyet az útdíjszolgáltató
üzleti tervében szereplő szerződések számának és a szerződésenkénti becsült átlagos útdíjnak megfelelően kell
kiszámítani.
(2) Az útdíjszedő jogosult a pénzügyi biztosíték összegét évente felülvizsgálni az útdíjszolgáltató ügyfelei közé
tartozó teljes úthasználói kör tényleges úthasználati bevallása alapján.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról szóló,
2009. október 6-i 2009/750/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 387/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti kötelező bioüzemanyag-részarány mértékének számításakor a tárgyévben forgalomba
hozott motorbenzin és dízelgázolaj energiatartalomban meghatározott együttes mennyiségét kell alapul venni
a Büat. 1. § 2. pontjában meghatározottak szerint.”
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2. §		
Az R. 5. § (1) bekezdésében a „(3)–(4)” szövegrész helyébe a „(3)–(4a)”, (4) bekezdésében a „2015.” szövegrész helyébe
a „2018.”, (5) bekezdésében az „Az üzemanyag-forgalmazóra vonatkozó, a (3) bekezdésében meghatározott kötelező
részarány” szövegrész helyébe az „A kötelező bioüzemanyag-részarány” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 388/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes
villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergiatermelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„13. § (1) A 2016. évi villamos energia felhasználás e rendelet szerinti biztosítására a végfelhasználókat
a költségvetési intézmények közül a Kormány határozattal jelöli ki.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti határozat az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó szervezetet vagy
általa alapított, közfeladatot ellátó gazdasági társaságot jelöl ki, és a kijelölést az érintett nem fogadja el, akkor erről
a határozat közzétételét követő 15 napon belül írásban értesíti az energiapolitikáért felelős minisztert.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az energiapolitikáért felelős miniszter haladéktalanul kezdeményezi
az (1) bekezdés szerinti határozat módosítását és a felszabaduló energiamennyiségre új költségvetési intézmény
kijelölését.
(4) A 7. § (3) bekezdését az e § alapján történő kijelölés során is alkalmazni kell.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 389/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g), k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 13. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
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„13. honvédségi alkalmazások: a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása,
fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett
létesítményei, eszközei és berendezései;”
2. §		
A R. 3. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása,
valamint felügyelete alá tartozó szervezetek klímagázzal kapcsolatos tevékenységei és a honvédségi alkalmazások
tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatos hatósági jogkörben első fokon, országos
illetékességgel, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) vezetőjét, másodfokon
a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.”
3. §		
A R. a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Az a vállalkozás, amely más személy nevében és megbízásából szervezi az alkalmazások, képesített
vállalkozás vagy végfelhasználó számára történő átadását, e tevékenységét az adatbázisban való regisztrációt
követően végezheti.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak az alkalmazás ténylegesen a birtokába kerül, úgy az adatbázisban
nyilvántartást vezet a birtokába került alkalmazások típusonkénti mennyiségéről, a végfelhasználó felé történő
átadás esetében pedig a 22. § szerinti tanúsítványról, amely adatokat köteles a birtokba vételt vagy átadást követő
8 munkanapon belül az adatbázisban is rögzíteni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vállalkozás az alkalmazást a képesített vállalkozás vagy a végfelhasználó által
a 22. § (2) bekezdés szerinti tanúsítvány (1) bekezdés szerinti vállalkozás részére történő átadását követően
a végfelhasználó nevében jogosult megvásárolni.
(4) A forgalmazó az alkalmazást kizárólag akkor jogosult értékesíteni az (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak,
amennyiben az (1) bekezdés szerinti vállalkozás bemutatta a megbízást és a 22. § (2) bekezdése szerint elkészített
tanúsítványt. A forgalmazó köteles a dokumentum egy másolati példányát az értékesítési dokumentumok mellett
megőrizni és azt a Hatóság felhívására bemutatni és átadni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak – ha az alkalmazás ténylegesen a birtokába kerül – az átvett alkalmazást
a végfelhasználónak köteles átadni és felel az alkalmazás rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért.
(6) Ha az (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak az alkalmazás nem kerül a birtokába, az alkalmazás a megbízásában
meghatározott képesített vállalkozáshoz vagy végfelhasználóhoz történő eljuttatásáért ugyanúgy felel, mintha
az alkalmazás a birtokába kerülne.
9/B. § (1) A 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás 9/A. § (6) bekezdésében foglalt felelőssége akkor szűnik meg, ha
a tevékenysége során bármilyen módon birtokába került alkalmazás a képesített vállalkozás vagy a végfelhasználó
birtokaként jelenik meg az adatbázisban.
(2) Ha a 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás az alkalmazást nem a megbízásában meghatározott képesített
vállalkozásnak vagy végfelhasználónak adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az alkalmazás birtoklására
e rendelet szerint jogosult.
(3) A 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás a birtokába került alkalmazással – az adatbázis szerinti nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettséggel – rendelkezik akként, hogy a tevékenységével érintett alkalmazásról típus szerint
nyilvántartást vezet.
(4) A 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban az alkalmazás
eredetének nyomon követhetősége céljából köteles a megbízási okirat, valamint az értékesítéshez kapcsolódó
dokumentumok egy példányát öt évig megőrizni és azt az adatbázisba feltölteni.
(5) A 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás a nyilvántartás alapján a tevékenységével kapcsolatos dokumentumokat
a Hatóság felhívása esetén a Hatóság rendelkezésére bocsátja.
(6) A Hatóság a 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozástól tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést
kérhet.”
4. §		
A R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A forgalmazó az értékesítéskor köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy
az értékesítés megtörtént, és az adatbázisba feltölteni az értékesített termék vagy berendezés megnevezését,
típusszámát, azonosítóját, a berendezésben megtalálható F-ÜHG típusát, tömegét kg-ban és szén-dioxidegyenértékben kifejezve, valamint fajtáját, ipari megnevezését, annak hiányában kémiai nevét. A forgalmazó köteles
a tanúsítvány egy másolati példányát az értékesítési dokumentumok mellett 5 évig megőrizni és azt a Hatóság
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felhívására bemutatni és átadni. A forgalmazó köteles az értékesítést követő 8 munkanapon belül értesíteni
az értékesítés megtörténtéről a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozást a kitöltött tanúsítvány másolatának
megküldésével.”
5. §		
A R. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) Természetes személy az alábbi, F-ÜHG-t tartalmazó termékek és azzal üzemelő berendezések esetében
kizárólag az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (4) és (7) bekezdése szerinti képesítéssel,
az adatbázisban való regisztrációt követően, a 4. melléklet szerinti képesítésének megfelelő kategóriájú képesített
vállalkozás alkalmazottjaként végezheti az alábbi feladatokat:
a) a HR szektor berendezéseinek és az MR szektor hűtőegységeinek telepítése, beüzemelése, szervizelése,
karbantartása, javítása vagy használaton kívül helyezése,
b) a HR szektor berendezéseinek és az MR szektor hűtőegységeinek szivárgásvizsgálata,
c) az F-ÜHG visszanyerése
ca) a HR szektor berendezései tekintetében,
cb) az MR szektor hűtőegységei tekintetében és
cc) bármilyen, F-ÜHG környezetbe jutását okozó egyéb tevékenység, F-ÜHG-közeg kezelése, tisztítása, átfejtése,
regenerálása, ártalmatlanítása esetén.
(2) A Hatóság a regisztrált adatokat az Éhvt. 10/G. §-ában, az e rendeletben és az Éhvt. végrehajtására kiadott
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint tartja nyilván és kezeli.
(3) Ha a természetes személy az adatbázisban
a) regisztrációs kötelezettségét hiányosan teljesíti, a Hatóság hiánypótlásra,
b) regisztrációs kötelezettségét nem teljesíti, a Hatóság határidő tűzésével a regisztrációs kötelezettsége
teljesítésére,
c) valótlan adatokat ad meg, a Hatóság határidő tűzésével a regisztrációs adatok valóságnak megfelelően való
helyesbítésére,
d) többször regisztrál, a Hatóság határidő tűzésével nyilatkozattételre
szólítja fel.
(4) A hiánypótlásra, nyilatkozattételre, regisztrációs kötelezettség teljesítésére, regisztrációs adatok helyesbítésére
meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén a Hatóság a természetes személy értesítésével egyidejűleg
felfüggeszti
a) a hiányos vagy valótlan adatokat tartalmazó regisztráció,
b) többszöri regisztráció esetén az újabb regisztráció
érvényességét az adatbázisban.
(5) A képesített vállalkozás az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott, F-ÜHG-t tartalmazó berendezések
telepítését, beüzemelését, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, karbantartását, javítását vagy használaton kívül
helyezését kizárólag az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (6) és (7) bekezdése szerinti
képesítéssel és az (1) bekezdés szerinti képesítéssel rendelkező alkalmazott személlyel végezteti.
(6) Természetes személy az MR szektorban a gépjárművek légkondicionáló berendezéseiből származó F-ÜHG
visszanyerését csak a 4. melléklet szerinti M-V kategóriás személyzetképesítés birtokában végezheti.
(7) A HR szektorban a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott képesítési kategóriák az alábbi képesítési
kategóriákban meghatározott tevékenység végzésére is jogosítanak:
a) a H-I képesítési kategóriával rendelkező természetes személy jogosult a H-II, H-III és H-IV képesítési kategóriában
meghatározott tevékenységek végzésére;
b) a H-II képesítési kategóriával rendelkező természetes személy H-I képesítési kategóriával rendelkező személy
felügyelete mellett végezheti a legalább 5 tCO2-egyenértéknek megfelelő fluortartalmú üvegházhatású gázt
tartalmazó hűtőkörök szivárgásvizsgálatát, valamint jogosult a H-III képesítési kategóriában meghatározott
tevékenységek végzésére.
(8) Az MR szektorban a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott képesítési kategóriák az alábbi képesítési
kategóriákban meghatározott tevékenység végzésére is jogosítanak:
a) az M-VI képesítési kategóriával rendelkező természetes személy jogosult az M-V és M-VII képesítési kategóriában
meghatározott tevékenységek végzésére,
b) az M-VII képesítési kategóriával rendelkező természetes személy csak M-VI képesítési kategóriával rendelkező
személy felügyelete mellett végezheti a legalább 5 tCO2-egyenértéknek megfelelő fluortartalmú üvegházhatású
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gázt tartalmazó hűtőkörök szivárgásvizsgálatát, valamint jogosult az M-V képesítési kategóriában meghatározott
tevékenységek végzésére.
(9) A 4. melléklet 2. pontjában lévő vállalkozásképesítési kategóriákban meghatározott tevékenységek végzésére
a vállalkozás alkalmazottjaként az alábbi képesítéssel rendelkező természetes személy jogosult önállóan
a) a HR-I képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére H-I képesítéssel rendelkező természetes
személy jogosult,
b) a HR-II képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére H-I és H-II képesítéssel rendelkező
természetes személy jogosult,
c) a HR-III képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére H-I, H-II és H-III képesítéssel rendelkező
természetes személy jogosult,
d) a HR-IV képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére H-I és H-IV képesítéssel rendelkező
természetes személy jogosult,
e) az MR-I képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére M-VI képesítéssel rendelkező
természetes személy jogosult,
f ) az MR-II képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére M-VI és M-VII képesítéssel rendelkező
természetes személy jogosult,
g) az MR-III képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére M-VI, M-VII és M-V képesítéssel
rendelkező természetes személy jogosult,
h) VE és NK kategóriában meghatározott klímagázzal való tevékenység végzésére H-I, H-II, H-III, M-V, M-VI és M-VII
képesítéssel rendelkező természetes személy jogosult.”
6. §		
A R. 27. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendelet szerinti, a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal kapcsolatos
tevékenységek végzéséhez szükséges képzési és vizsgáztatási feladatokat a Hatóság – a Hatósággal kötött képzési
megállapodás alapján – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartása alatt álló Szakképzési
Centrumok közreműködésével látja el. Minden olyan Szakképzési Centrum köteles a Hatósággal képzési
megállapodást kötni, amelynek képzési kínálatában szerepel a Klímagáz képzés belépési feltételeinek megfelelő
szakmai képzés. A Hatósággal képzési megállapodást kötő Szakképzési Centrum köteles a megállapodásban
szereplő képzést legalább évente két alkalommal meghirdetni és lebonyolítani, a vizsgát megszervezni
és – a vizsgabizottság elnökének Hatóság általi delegálása mellett – lebonyolítani. A Hatósággal képzési
megállapodást kötött és a Hatóság által kijelölt Szakképzési Centrum köteles 60 napon belül azt a képzést
elindítani, majd ezt követően lebonyolítani, a vizsgát megszervezni és – a vizsgabizottság elnökének Hatóság általi
delegálása mellett – lebonyolítani, amelyre legalább 10 érvényes jelentkezés érkezett a Hatósághoz. A képzési
megállapodásban foglalt képzéseiket a Szakképzési Centrumok a Hatóság tájékoztatását és jóváhagyását követően
a Hatóság adatbázisán keresztül is meghirdethetik.”
7. §		
A R. 27. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A személyzetképesítések a képesítés megszerzésétől számított 5 évig hatályosak, a megszerzett képesítések
újraérvényesítési feltételeit megújító képzési vagy kreditpontos továbbképzési és újraminősítési rendszerben kell
meghatározni.”
8. §		
A R.
a)
5. § (2) bekezdés a) pontjában a „valamint forgalomba helyez” szövegrész helyébe a „valamint forgalomba
helyez, értékesít, valamint közvetít” szöveg,
b)
7. alcím címében a „hozataláról és címkézéséről” szövegrész helyébe a „hozataláról, forgalmazásáról és
címkézéséről” szöveg,
c)
7. § (6) bekezdésében a „tartály” szövegrész helyébe a „palack” szöveg,
d)
32. § (1) bekezdésben a „2015. július 1-jéig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,
e)
32. § (2) bekezdésében a „2015. december 31-ét” szövegrész helyébe a „2016. június 30-át” szöveg, a „szerinti
szivárgásvizsgálatra” szövegrész helyébe a „szerinti hűtőkamionok és hűtőpótkocsik hűtőberendezéseinek
szivárgásvizsgálatára” szöveg,
f)
32. § (3) bekezdésében a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg,
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g)

4. mellékletében a „303/2007/EK” szövegrész helyébe a „303/2008/EK” szöveg, a „306/2008/EK” szövegrész
helyébe a „304/2008/EK” szöveg

lép.
9. §		
Hatályát veszti az R. 4. § (4) bekezdés c) pontja.
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

23580

IV.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 192. szám

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelete
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya a biztosítóra, a független biztosításközvetítőre (a továbbiakban: alkusz), a többes ügynökre,
valamint a Magyar Biztosítók Szövetségének a Kártalanítási Alap és a Kártalanítási Számla kezelője és a Nemzeti
Iroda feladatait ellátó elkülönített szervezeti egységére (a továbbiakban: MABISZ elkülönített szervezeti egysége)
(a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.
2. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti
jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.
(2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi, analitikus és
egyéb nyilvántartások képezik.
(3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben
tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell
megőrizni.

3. §

(1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) HATODIK RÉSZE hatálya alá
tartozó kisbiztosító (a továbbiakban: kisbiztosító) a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában
és határidőre az MNB kijelölésén alapuló havi, negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet
tartalmazza.

4. §

(1) A kisbiztosító – a Bit. 230. § (1) bekezdése szerinti kisbiztosító-egyesület (a továbbiakban: kisbiztosító-egyesület)
kivételével – a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre éves aktuáriusi jelentést
teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat
az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A kisbiztosítónak nem minősülő biztosító a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és
határidőre az MNB kijelölésén alapuló havi, negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet
tartalmazza.

6. §

(1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosító a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő
tartalommal, formában és határidőre éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet
tartalmazza.
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7. §

(1) Az alkusz és a többes ügynök a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre éves
felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat
a 11. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A MABISZ elkülönített szervezeti egysége a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és
határidőre éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat
a 13. melléklet tartalmazza.

9. §		
Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést és a 2015/35/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti
adatszolgáltatásokat az MNB által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű
rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti. Az ERA rendszer használatára vonatkozó szabályokat
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet, a használatot segítő részletes – az MNB
e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján közzétett – útmutatást az ERA rendszer Felhasználói
kézikönyve tartalmazza.
10. §		
Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül, a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen
a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
MNB rendeletben foglalt szabályok szerint nyújtja be az MNB részére.
11. §

(1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.
(2) Ha az adatszolgáltató önellenőrzési, belső ellenőrzési stb. tevékenysége során megállapításra kerül, hogy a jelentett
adatok korrekcióra szorulnak, mert a Számviteli politikában meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik,
akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen
bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárástól számított 15 munkanapon belül küldi meg
az adatszolgáltató az MNB részére.

12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–7., 12. és 13. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 9. és a 10. § 2016. július 4-én lép hatályba.

13. §

(1) A 8. és 10. melléklet szerinti felügyeleti jelentéseket első alkalommal a 2015. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan
kell teljesíteni.
(2) A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 49/2014. (XI. 27.)
MNB rendelet 2., 4., 8. és 12. melléklete szerinti, 2016. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti
jelentés teljesítésére a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
49/2014. (XI. 27.) MNB rendelet szabályait kell alkalmazni.
(3) Az e rendelettel elrendelt, 2016. július 4-ét megelőzően teljesítendő felügyeleti jelentések, adatszolgáltatások
teljesítésére, valamint teljesítésben való akadályoztatás bejelentésére a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki
információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelet 9. és 11. §-ában foglaltak az irányadók.

14. §		
E rendelet 9. és 10. §-a, valamint 1. melléklet 3.1. pontja a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II)
kiegészítéséről szóló 2014. október 10-i 2015/35/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. CÍM
XIII. FEJEZETÉNEK és II. CÍM VI. FEJEZETÉNEK végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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15. §		
Hatályát veszti a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
49/2014. (XI. 27.) MNB rendelet.
		
		

Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

1–13. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–13. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_15_192_48MNB.pdf fájlnév alatt található. Az MNB rendelet ezen
részei jelen Magyar Közlöny 23583-tól 23949-ig oldalait képezik.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 54/2015. (XII. 8.) MvM rendelete
az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki
oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló
1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet módosításáról
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek
megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.)
ÖTM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azon képesítés elismeréséhez, amelyre vonatkozóan a (2) bekezdés
szerinti oklevél birtokosa az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
kormányrendeletben (a továbbiakban: Szakmagyakorlási rendelet) meghatározott valamely szakmagyakorlási
tevékenység (a továbbiakban: tevékenység) gyakorlásának megkezdéséhez, illetve folytatásához kérelmet vagy
bejelentést terjesztett elő.
(2) Az Etv. 28. § (1) bekezdése szerinti tagállamban, a tagállami állampolgár és az Etv. 28. § (2) bekezdése alapján
a tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső személy (a továbbiakban együtt: tagállami állampolgár) által
megszerzett, és valamely tagállam arra feljogosított intézménye által kiállított építészmérnöki szakképzettség
megszerzését tanúsító oklevél feltétel nélkül, és a hazai építészmérnöki oklevéllel egyenértékűként kerül
elismerésre, ha azt
a) az 1. mellékletben felsorolt, legkorábban az adott oklevél tekintetében ott megjelölt referencia-tanévtől létező,
aa) 2016. január 18. előtt megkezdett képzés sikeres elvégzését követően állították ki, abban az esetben
is, ha az nem felel meg a 3. melléklet szerint az európai közösségi jog által meghatározott képzési
minimumkövetelményeknek, vagy
ab) 2016. január 18-án vagy azt követően megkezdett és a 3. melléklet szerint az európai közösségi jog által
meghatározott képzési minimumkövetelményeknek megfelelő képzés sikeres elvégzését követően állították ki, vagy
b) a 2. mellékletben felsorolt és ott megjelölt referencia-tanévnél nem később megkezdett építészmérnöki képzés
sikeres elvégzését követően állították ki, abban az esetben is, ha az nem felel meg a 3. melléklet szerint az európai
közösségi jog által meghatározott képzési minimumkövetelményeknek.
(3) Az oklevél elismerése nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez a Szakmagyakorlási rendeletben előírt egyéb
szakmai, jogi követelmények teljesítése alól.”
2. §		
Az R. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Feltétel nélkül el kell ismerni azokat a Németországi Szövetségi Köztársaság illetékes hatóságai által
kibocsátott igazolásokat, amelyek azt tanúsítják, hogy a Német Demokratikus Köztársaság illetékes hatóságai által
1945. május 8-án vagy azt követően kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok egyenértékűek
a 2. mellékletben felsorolt ilyen okiratokkal.”
3. §		
Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Ez a rendelet
a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
21. cikk (5) bekezdésének, 23. cikk (3)–(5) bekezdésének, 47. cikkének, 48. cikkének, 49. cikkének, V. melléklet
5.7.1. pontjának és VI. melléklet 6. pontjának,
b) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása
tekintetében történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelv 1–2. cikk, melléklet
V. fejezet q) pontjának,
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c) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében
történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló,
2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 35., 36. és 37. pontjának
való megfelelést szolgálja.”
4. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
5. §		
Az R.
a)
2. § (1) bekezdésében a „létező, a Németországi” szövegrész helyébe a „létező és legkésőbb 2014. január
17-én megkezdett, a Németországi” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdésében az „egyetemi szintűnek kell lennie” szövegrész helyébe az „egyetemi szintűnek kell
lennie és egyenértékűnek kell lennie egy legalább négyéves nappali építészmérnöki képzést lezáró egyetemi
szintű vizsgával” szöveg
lép.
6. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer
keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról
szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 35., 36. és 37. pontjának való
megfelelést szolgálja.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet az 54/2015. (XII. 8.) MvM rendelethez
„3. melléklet az 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelethez

Az európai közösségi jog által meghatározott, a feltétel nélküli elismeréshez szükséges építészmérnöki
képzési minimumkövetelmények
1. Az építészmérnöki képzés a következőkből áll:
a)
összesen legalább ötéves, teljes idejű, egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási intézményben végzett,
sikeres egyetemi szintű vizsgával lezárt tanulmányok; vagy
b)
négy évnél nem rövidebb, teljes idejű, egyetemen vagy azzal egyenértékű oktatási intézményben végzett,
sikeres egyetemi szintű vizsgával lezárt tanulmányok, és kétéves, bizonyítvánnyal igazolt szakmai gyakorlat
a 4. pontban foglaltaknak megfelelően.
2. Az 1. pont szerinti tanulmányok fő elemét az építészetnek kell képeznie. A tanulmányokban egyensúlyt kell
fenntartani az építészeti képzés elméleti és gyakorlati vonatkozásai között, valamint biztosítani kell legalább
a következő ismeretek, képességek és készségek elsajátítását:
a)
az esztétikai és műszaki követelményeket is kielégítő építészeti tervek elkészítésének képessége;
b)
az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó művészetek, technológiák és
tudományok megfelelő ismerete;
c)
az építészeti tervezés minőségére ható képzőművészetek ismerete;
d)
a várostervezés és a tervezés megfelelő ismerete, a tervezési folyamathoz szükséges képességek megléte;
e)
az emberek és épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolat ismerete, valamint annak
a szükségszerűségnek a megértése, hogy az épületeket és a közöttük lévő teret az emberi igényekhez és
léptékekhez kell igazítani;
f)
az építészmérnöki szakma és az építészmérnök társadalmon belüli szerepének megértése, különösen
a társadalmi tényezőket figyelembe vevő előzetes tervek készítésében;
g)
a tervezési projektekhez szükséges vizsgálati módszerek és a vázlatkészítés ismerete;
h)
a szerkezettervezés és az épülettervezéssel kapcsolatos építési és műszaki problémák megértése;
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i)

a fizikai problémák és technológiák, valamint az épületek funkcióinak ismerete, hogy azokban a fenntartható
fejlődés keretében kényelmes és az éghajlat elleni védelmet biztosító belső feltételeket lehessen teremteni;
j)
a szükséges tervezési szakértelem, amely kielégíti a felhasználók igényeit a költségtényezők és az építési
előírások szabta keretek között;
k)
azon iparágak, szervezetek, szabályozások és eljárások megfelelő ismerete, amelyek szerepet játszanak
a tervezést követő kivitelezésben, valamint a tervek általános tervbe történő foglalásában.
3. Az 1. és a 2. pontban meghatározott egyetemi képzés években kifejezett időtartama kiegészítésképpen az ezzel
egyenértékű ECTS-kreditek számával is meghatározható.
4. Az 1. pont b) alpontjában meghatározott szakmai gyakorlatra kizárólag a tanulmányok első három évének lezárása
után kerülhet sor. A szakmai gyakorlatból legalább egy évnek a 2. pontban említett tanulmányok során elsajátított
ismereteken, készségeken és képességeken kell alapulnia. E célból a szakmai gyakorlatot a saját tagállam illetékes
hatósága által kiadott engedéllyel rendelkező személy vagy szerv felügyelete alatt kell elvégezni. E felügyelt szakmai
gyakorlatra bármely országban sor kerülhet. A szakmai gyakorlatot a saját tagállam illetékes hatósága értékeli.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1900/2015. (XII. 8.) Korm. határozata
a 2016. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények
kijelöléséről
1. A Kormány a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes
villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése és
13. §-a alapján a 2016. évi kedvezményes árú villamos energia felhasználására a költségvetési intézményeket
az 1. mellékletben meghatározott villamos energia mennyiségig terjedően jelöli ki.
2. Ha a megtermelt energia mennyisége meghaladja az 1. melléklet szerinti táblázat C oszlopa szerinti felhasználható
energiamennyiséget, a többlet energiamennyiség is az 1. melléklet szerinti táblázat D oszlopa szerinti megtermelt
energiamennyiséghez viszonyított arány szerint illeti meg a végfelhasználókat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1900/2015. (XII. 8.) Korm. határozathoz
A 2016. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult végfelhasználók
A

1

Költségvetési intézmény neve

B
Felhasználási hely címe

C

D

Felhasználható

Megtermelt

energiamennyiség

energiamennyiséghez

(MWh)

viszonyított arány

2

Szegedi Fegyház és Börtön

6724 Szeged, Mars tér 13.

200

2,5974%

3

Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet

6327 Állampuszta

200

2,5974%

4

Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet

2471 Baracska

200

2,5974%

5

Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet

2407 Dunaújváros-Pálhalma

200

2,5974%

6

Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság
Határátkelő

6758 Röszke, Külterület

200

2,5974%

7

Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság BKM RFK

6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

100

1,2987%

8

Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság
Határátkelő

6933 Nagylak, Külterület

100

1,2987%

9

MH 59. Szentgyörgyi Dezső
Repülőbázis

6000 Kecskemét, Reptéri út 4.

300

3,8957%

10

MH 54. Veszprém Radarezred

8200 Veszprém, Kittenberger
Kálmán utca 1–3.

200

2,5974%

11

MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred

9027 Győr, Likócs 1.

200

2,5974%
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12

MH Egészségügyi Központ VI. sz.
telephely-Hévízi Rehabilitációs
Intézet

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 7.

200

2,5974%

13

MH Egészségügyi Központ V. sz.
telephely-Hévízi Mozgásszervi
Rehabilitációs Intézet

8380 Hévíz, Ady Endre utca 31.

200

2,5974%

14

Nemzeti Sportközpontok

2890 Tata, Baji új 21.
(Tatai Edzőtábor)

250

3,2468%

15

Nemzeti Sportközpontok

6700 Szeged, Alsóvárosi
feketeföldek 158.
(Szegedi Edzőtábor)

50

0,6494%

16

Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház

Székesfehérvár Seregélyesi u. 3.

300

3,8957%

17

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház

Nyíregyháza, Szent István út 68.

200

2,5974%

18

Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház

9024, Győr Vasvári Pál 2–4.

200

2,5974%

19

Bács-Kiskun Megyei Kórház
a Szegedi Orvostudományi
Egyetem Általános
Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

200

2,5974%

20

Somogy Megyei Kaposi Mór
Oktató Kórház

7400 Kaposvár,
Talián Gyula utca 20–32.

200

2,5974%

21

Kenézy Gyula Kórház és
Rendelőintézet

4031 Debrecen,
Bartók Béla u. 2–26.

100

1,2987%

22

Értelmi Fogyatékosok És
Pszichiátriai Betegek Otthona

2463 Tordas, Gesztenyés út 1.

260

3,3766%

23

Pszichiátriai Betegek Otthona
Szentgotthárd

9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.

220

2,8571%

24

Vas Megyei Időskorúak Szociális
Intézete Acsád

9746 Acsád, Semmelweis tér 1.

110

1,4286%

25

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZC Árpád
8000 Székesfehérvár,
Szakképző Iskolája és Kollégiuma Seregélyesi út 88–90.

150

1,9481%

26

EGRI SZC Kereskedelmi,
Mezőgazdasági, Vendéglátó-ipari
3300 Eger, Pozsonyi utca 4–6.
Szakközép-, Szakiskola és
Kollégiuma

100

1,2987%

27

GYŐRI Műszaki SZC Lukács
Sándor Mechatronikai és
Gépészeti Szakképző Iskolája és
Kollégiuma

9027 Győr, Mártírok útja 13–15.

100

1,2987%

28

MISKOLCI SZC Diósgyőr-Vasgyári
3533 Miskolc, Téglagyár utca 2.
Szakképző Iskolája és Kollégiuma

100

1,2987%

29

SZEGEDI SZC Móravárosi Ipari
Szakképző és Általános Iskolája

6725 Szeged, Kálvária sgt. 84–86.

100

1,2987%

30

SZEGEDI SZC Gábor Dénes
Műszaki és Környezetvédelmi
Középiskolája és Szakiskolája

6725 Szeged, Mars tér 14.

100

1,2987%
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31

Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar megye

Debrecen, Hatvan u. 15.

100

1,2987%

32

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC
Návay Lajos Szakképző iskolája
és Kollégiuma

6900 Makó, Posta utca 4–6.

100

1,2987%

33

DEBRECENI SZC Baross Gábor
Középiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma

4030 Debrecen,
Budai Ézsaiás u. 8/A.

100

1,2987%

34

DEBRECENI SZC Beregszászi Pál
4032 Debrecen, Jerikó u. 17–21.
Szakközépiskolája és Szakiskolája

100

1,2987%

35

PÉCSI SZC Kereskedelmi,
Idegenforgalmi és
Vendéglátó-ipari
Szakközépiskola és Szakiskola

50

0,6494%

36

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZC Széchenyi
8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
István Műszaki Szakközépiskolája

50

0,6494%

37

Magyar Államkincstár
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szolnok, Liget u. 6.

50

0,6494%

38

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

6000 Kecskemét, Halasi út 34.

100

1,2987%

39

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

4002 Debrecen, Bornemissza u. 7.

50

0,6494%

40

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

8900 Zalaegerszeg, Költsey u. 2.

50

0,6494%

41

Szentannai Sámuel Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

5300 Karcag, Szentannai S. u. 18.

50

0,6494%

42

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

8200 Veszprém, Levendula u. 1

50

0,6494%

43

Galamb József Mezőgazdasági
Szakképző Iskola

6900 Makó, Szép u. 2–4.

50

0,6494%

44

Csongrád Megyei
Kormányhivatal

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

200

2,5974%

7623 Pécs, Rét u. 10.

45

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

150

1,9481%

46

Békés Megyei Kormányhivatal

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

150

1,9481%

47

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal

4400 Nyíregyháza, Egyház u. 15.

150

1,9481%

48

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Közvilágítás 286 db
fogyasztásmérőn mérve

260

3,3766%

49

Zsolnay Örökségkezelő
Nonprofit Kft.

ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED
– 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.

200

2,5974%

50

Zsolnay Örökségkezelő
Nonprofit Kft.

KODÁLY KÖZPONT – 7622 Pécs,
Breuer Marcell sétány 4.

100

1,2987%

51

Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Hullámfürdő, 7623 Pécs,
Szendrey J. u. 7.

100

1,2987%

52

Pécs Holding Zrt.

Pécs Holding Városi vagyonkezelő,
Pécs, Vásárcsarnok

100

1,2987%

53

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit
Kft.

7621 Pécs, Perczel M. u. 17.

100

1,2987%

54

Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Műjégpálya, 7633 Pécs,
Dr. Veress E. u. 8.

50

0,6494%
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55

PMJV Egyesített Egészségügyi
Intézmények Igazgatósága

Dr. Veress Endre utca 2. /7633/

50

0,6494%

56

Apáczai Óvoda és ÁMK

Apáczai Csere János körút 1.
(Sport egység)

50

0,6494%

57

Pécs MJV Polgármesteri Hivatala

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

50

0,6494%

58

Janus Pannonius Múzeum

Modern Magyar Képtár
(Papnövelde u. 5.)

50

0,6494%

A Kormány 1901/2015. (XII. 8.) Korm. határozata
a Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működésének
biztosításához szükséges egyes intézkedésekről
A Kormány egyetért azzal, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium – a külképviseletek eszközállományának helyi
működtetésével, a rejtjelezéssel összefüggő, a nemzeti szigorúan titkos, illetőleg az EU és NATO minősített adatokkal és ezekkel
összefüggő tevékenységek, továbbá a közigazgatási és a magyar állampolgárok számára érdekvédelmi szolgáltatásokkal,
tevékenységekkel kapcsolatos üzemeltetési feladatok kivételével – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által
nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat igénybevételre kötelezett központi költségvetési
szervként igénybe vegye, és ennek érdekében felhívja
1. a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2016. és 2017. években gondoskodjon összesen
a)
4449 millió forint fejlesztési forrás biztosításáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport, valamint
b)
1468 millió forint informatikai fejlesztés- és üzemeltetési célú forrás biztosításáról a Külgazdasági és
Külügyminisztérium
részére;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. január 1-től ütemezetten
2. a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 2016. évi költségvetés vonatkozásában 500 millió Ft tartós
előirányzat biztosításáról a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet
a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 56. Kormányzati infokommunikációs
szolgáltatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a belügyminisztert, hogy kössön megállapodást 436 millió Ft tartós
előirányzat átcsoportosításáról a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére a Belügyminisztérium fejezet
javára;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a belügyminisztert, hogy a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. által a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére nyújtott központosított informatikai és
elektronikus hírközlési szolgáltatások részletes körét és módját – a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelős miniszter előzetes tájékoztatásával – megállapodásban rendezze.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1902/2015. (XII. 8.) Korm. határozata
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az adóigazgatási rendszer megújításához
kapcsolódó egyes intézkedésekről
A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatékonyabb, átláthatóbb működése, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint
az ügyfélbarát adóigazgatási rendszer megteremtése érdekében
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a)
tegyen javaslatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új szervezeti struktúrájára vonatkozóan a 2016. január 1-jén
megvalósuló szervezeti változások figyelembevételével;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. március 31.
b)
vizsgálja meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjai számára az életpálya modell bevezetésének
lehetőségét;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. március 31.
c)
készítse el és nyújtsa be a Kormány részére az adózás rendjéről szóló új törvénytervezetet;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. április 30.
d)
határozza meg a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programban nevesített,
az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” című kiemelt projekt
megvalósításához szükséges intézkedéseket;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. június 30.
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert,
hogy határozzák meg a szükséges intézkedéseket egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek
a kormányablakoknál történő elérhetővé tételéhez;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. március 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy vizsgálják meg a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyával, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyával kapcsolatos átjárhatóság megteremtésének lehetőségeit;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. március 31.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy vizsgálják meg a számlázó programok on-line
adatszolgáltatására vonatkozó rendszer bevezetéséhez szükséges feltételeket.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1903/2015. (XII. 8.) Korm. határozata
a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének megszerzésével
kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest,
Ybl Miklós tér 6., cégjegyzékszáma: 01-09-919323, a továbbiakban: Társaság) Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló üzletrészének a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése szerinti állam javára történő ingyenes
megszerzésével;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján gondoskodjon a Társaság Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészének állam
javára történő megszerzéséről, valamint ezt követően a társasági részesedés feletti tulajdonosi joggyakorlás
Miniszterelnökség részére történő átadásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. visszavonja a Várgondnokság Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlásáról szóló 1003/2015. (I. 15.)
Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozata
a szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében
szükséges intézkedésekről
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 15,54 milliárd forint összegű költségvetési
forrás biztosításáról a szociális ágazatban dolgozók 2015. december – 2016. november havi bérkiegészítése
érdekében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. január 10.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
10 368,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet
szerint,
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, földművelésügyi miniszter, honvédelmi miniszter,
belügyminiszter, nemzeti fejlesztési miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, emberi
erőforrások minisztere a fejezetüket érintő átcsoportosítások tekintetében
Határidő:
2016. június 30.
2. egyetért a Molnár János-barlang természetvédelmi célokkal összeegyeztethető hasznosítása érdekében szükséges
beruházások megvalósításával és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a beruházások megvalósítása
érdekében 169,2 millió forint biztosításáról gondoskodjon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XII.

Cím
szám

20

270945
XIII.

8

Alcím
szám

3

2

014881
330039

XIV.

001766

XVII.

20

341573
XVIII.

XX.

11

K5

3

K5

K6
1

32

56

3

K3

K3
K3

3

2

K5
K1
K2
K3
K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Földművelésügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Nemzetközi szervezetek tagsági díjai
Egyéb működési célú kiadások
Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Alapítványok, közalapítványok támogatása
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
Egyéb működési célú kiadások
Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok
Dologi kiadások
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Útdíj rendszerek működtetése
Dologi kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Európai uniós befizetések
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

95,0

1 126,8
1 908,0
144,4

502,0

3 000,0
25,0

1 139,0
15,8
4,2
5,0
90,0
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255390

Kiemelt
előir.
szám

K3

2
7

218672

39

18

347762

Jogcím
szám

25

17

20

004118

Jogcím
csop.
szám

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

12
20

335740
XLII.

35

355995
XLIII.

2

K6
55

1

1

329639
LXXI.
219404
015558

XI.

297102

5

9

K8

9

1

K5

2

1

K6

K3

12

K3
K6

32

K5

Művészeti intézmények
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
TÉBA családtámogatási rendszer működtetése
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Beruházások
Nyugdíjbiztosítási Alap
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
Központi hivatali szerv
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Dologi kiadások
Beruházások
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

779,9

667,0

250,0

235,9

250,0
360,0
20,0
-10 368,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXXI.
219404

Cím
szám

5

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

B1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nyugdíjbiztosítási Alap
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
Központi hivatali szerv

BEVÉTEL
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218605

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

250,0

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XII.
270945

014881
330039
001766
347762

341573

XIII.

XIV.

XVII.

Cím
szám

20

8

17
18
20

20

Alcím
szám

3

2

1

32

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

25

39

56

3

3

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Földművelésügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Nemzetközi szervezetek tagsági díjai
Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Alapítványok, közalapítványok támogatása
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Útdíj rendszerek működtetése

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

95,0

1 126,8
1 908,0
144,4
502,0

3 000,0

23961

255390
218672
218605
335740
015558

XVIII.

XX.

XI.

2
7

11
12
20

12

3

55

2

9

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Európai uniós befizetések
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények
Művészeti intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

23962

004118

25,0
1 139,0
115,0
779,9
667,0
380,0

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

Összesen

I. n.év
10 368,0

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
10 368,0
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A Kormány 1906/2015. (XII. 8.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a Millenáris területén mélygarázs és közösségi tér létrehozása érdekében 1500,0 millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 35. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. A Miniszterelnökség
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 3. Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés jogcím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok
részére jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1906/2015. (XII. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

348617
35

Alcím
szám

1

2

349462

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

57

1

Kiemelt
előir.
szám

K8

3

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés
Beruházások

Módosítás
(+/-)

1 500,0

-1 500,0

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.
348617

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

57

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

1 500,0

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

Összesen

I. n.év
1 500,0

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
1 500,0
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A Kormány 1907/2015. (XII. 8.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a)
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 24. Mártélyi kerékpárút
felújítása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a mártélyi kerékpárút fejlesztése érdekében 27,9 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 24. Mártélyi kerékpárút felújítása
cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és kérelem
benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében és egy összegben 27,9 millió forint támogatást nyújtson Mártély
Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére, valamint a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön az Önkormányzattal;
3. egyetért azzal, hogy ha a 2. pont szerinti támogatás az Önkormányzat számára 2015. évben nem, vagy nem teljes
összegben kerül folyósításra, a 2016. évben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben azonos néven
létrehozott címre e határozat rendelkezéseit kell alkalmazni;
4. a Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1857/2015. (XI. 30.) Korm. határozat a következő
4. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„4. egyetért azzal, hogy ha a 2. pont szerinti támogatás az Önkormányzat számára 2015. évben nem, vagy nem
teljes összegben kerül folyósításra, a 2016. évben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben azonos néven
létrehozott címre e határozat rendelkezéseit kell alkalmazni.”
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1907/2015. (XII. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2015.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668
356040

IX.

Cím
szám

30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

24

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

millió forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

MINISZTERELNÖKSÉG
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú támogatások
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Mártélyi kerékpárút felújítása
Egyéb felhalmozási célú támogatások

-27,9
27,9

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

millió forintban

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668

Cím
szám

30

Alcím
szám

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

MINISZTERELNÖKSÉG
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

millió forintban

-27,9

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

Összesen

I.n.év
27,9

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
27,9
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A Kormány 1908/2015. (XII. 8.) Korm. határozata
az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi
feladatok megvalósításáról szóló 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról
1. Az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok
megvalósításáról szóló 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. a mindenkori olimpiára és paralimpiára történő sikeres felkészülés érdekében célul tűzte ki a magyar olimpiai
és paralimpiai sportolók számára a korszerű, kimagasló színvonalú, soron kívüli egészségügyi ellátások biztosítását;”
2. A Korm. határozat 2. b) pontja a következő bk) alponttal egészül ki:
(A Kormány
egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott cél elérése érdekében a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar
Paralimpiai Bizottság által meghatározott magyar olimpiai és paralimpiai sportolók számára
az olimpiai felkészüléssel kapcsolatban szükségessé váló egészségügyi szakellátásokat – a megfelelő szakmai és területi
lefedettség érdekében – az alábbi egészségügyi szolgáltatók végezzék:)
„bk) Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest);”
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1909/2015. (XII. 8.) Korm. határozata
a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai
Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló
1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzatátcsoportosításról szóló 1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról, valamint a fenntartóváltással
érintett PPP konstrukcióban megvalósult kollégiumok kiváltásához szükséges további intézkedésekről
1. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének
az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.)
Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról szóló
1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
a)
1. pontjában a „894,3 millió forint” szövegrész helyébe az „1227,0 millió forint” szöveg,
b)
2. pontjában a „2015. április 30-ig” szövegrész helyébe a „2015. december 31-ig” szöveg
lép.
2. A Kormány
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az általuk irányított
fejezeteket érintő feladatváltozással összhangban gondoskodjanak a Szent István Egyetem Alkalmazott
Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézete PPP konstrukcióban megvalósult,
a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének
az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014.
(VII. 3.) Korm. határozatban megjelölt kollégiumait érintően a kapcsolódó szerződések lezárása érdekében
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Szent István Egyetem között megkötött támogatási szerződés Emberi
Erőforrások Minisztériuma részére történő átadás-átvételéről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
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b)

felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az a) alpont alapján átvett támogatási
szerződés 1. pontnak megfelelő módosításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az átadás-átvételt követően azonnal

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 114/2015. (XII. 8.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúságügyi
együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúságügyi
együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
résztvevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását
követően az Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 115/2015. (XII. 8.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter javaslatára
dr. Simon Attila Istvánt
a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2015. december 1-jei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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