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III. Kormányrendeletek

A Kormány 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés 
a)–c), valamint e) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdésében 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 módosítása

1. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) Megilletik
a) a befogadottat a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások,
b) az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt a  személyes gondoskodás körébe 
tartozó ellátások és a pénzbeli támogatás.”

2. §  Az R1. X. Fejezete a 182. §-t követően a következő alcímmel és 182/A. §-sal egészül ki:
„Átmeneti rendelkezések
182/A.  § (1) E  rendeletnek az  egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
szóló 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módkr1.) megállapított rendelkezéseit a  Módkr1. 
hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A  Módkr1. hatálybalépését megelőzően az  e  rendelet alapján biztosított támogatásokat a  támogatás 
megítélése idején hatályos jogszabályok szerint kell továbbfolyósítani, e rendeletnek a Módkr1.-gyel megállapított 
rendelkezései azokat nem érintik.”

3. §  Az R1.
a) 74.  § (3)  bekezdésében, 75.  § (1)  bekezdésében, 76.  § (4)–(7)  bekezdésében az  „a befogadott, illetve 

az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár” szövegrész helyébe az  „az 
emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár”,

b) 76.  § (1) és (2)  bekezdésében, a  VI.  melléklet címében az  „A befogadott, illetve az  emberkereskedelem 
áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár” szövegrész helyébe az „Az emberkereskedelem áldozatává 
vált harmadik országbeli állampolgár”,

c) 76.  § (5)  bekezdésében az  „a befogadottat, illetve az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik 
országbeli állampolgárt” szövegrész helyébe az „az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli 
állampolgárt”,

d) 76.  § (7)  bekezdésében a „részesülő befogadott, illetve az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik 
országbeli állampolgár” szövegrész helyébe a  „részesülő emberkereskedelem áldozatává vált harmadik 
országbeli állampolgár”,

e) VI. melléklet Nyilatkozat címében az „a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik 
országbeli” szövegrész helyébe az „az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli”

szöveg lép.
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2. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.)  
Korm. rendelet módosítása

4. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A menekültügyi hatóság – kérelemre – az óvodai nevelésben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
hatálya alá tartozó iskolai oktatásban való részvétel elősegítése érdekében – az  elismerését kérő 21. életéve 
betöltéséig – a befogadó állomáson való tartózkodás ideje alatt az elismerését kérő óvodai nevelésével, általános 
iskolai, középfokú iskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi (a  továbbiakban 
együtt: nevelési-oktatási intézmény) nevelésével-oktatásával összefüggésben felmerült költségeket, így különösen 
a  nevelési-oktatási intézménybe irányuló helyi vagy helyközi utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet 
költségét, továbbá a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezés költségét és a kollégiumi elhelyezés díját 
megtéríti.”

5. § (1) Az R2. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A menekült, az oltalmazott és a menedékes – a menedékes tekintetében a 37/A. § (4) bekezdés a) pontjában 
meghatározott ingyenes magyar nyelvoktatás kivételével – az  ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthető 
rászorultnak, ha a menekült, az oltalmazott és a menedékes, vagy vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes 
ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá 
a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével 
számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
a) egyedülálló személy esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,
b) családos személy esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét.”

 (2) Az R2. 39. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  menekültügyi hatóság a  jogosultsági feltételek hiányában felvett támogatást utólag határozattal 
visszakövetelheti. A menekültügyi hatóság az ügyfél kérelmére részletfizetést engedélyezhet.”

6. §  Az R2. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 113. §-sal egészül ki:
„113.  § (1) E  rendeletnek az  egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
szóló 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módkr1.) megállapított rendelkezéseit a  Módkr1. 
hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A  Módkr1. hatálybalépését megelőzően az  e  rendelet alapján biztosított támogatásokat a  támogatás 
megítélése idején hatályos jogszabályok szerint kell továbbfolyósítani, e rendeletnek a Módkr1.-gyel megállapított 
rendelkezései azokat nem érintik.”

7. § (1) Az  R2. 14.  § (3)  bekezdésében a  „feladatokra – a  közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásaira” 
szövegrész helyébe a „feladatokra – a közbeszerzésekről szóló törvény előírásaira” szöveg lép.

 (2) Az  R2. 16.  § (4)  bekezdésében az  „a részletes vizsgálati eljárásra utaló végzés meghozatalával egyidejűleg” 
szövegrész helyébe az „a menedékjog iránti kérelem menekültügyi hatóság által történő regisztrálásától számított 
30 napon belül” szöveg lép.

 (3) Az R2. 21. § (3) bekezdésében a „részletes vizsgálati eljárás” szövegrész helyébe a „menekültügyi eljárás” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti az R2.
a) 15. §

aa) (2) bekezdés b) pontja,
ab) (3) bekezdés a) pontja,

b) 16. § (1) és (2) bekezdése,
c) 21. § (4) bekezdése,
d) 22. §-a és az azt megelőző alcím,
e) 30. §-a és az azt megelőző alcím,
f ) 37. §

fa) (1) bekezdés d) pontja,
fb) (2) bekezdés b) pontja,
fc) (3) bekezdés d) pontja,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 44. szám 4115

g) 38. § (4) bekezdése,
h) 42. §-a és az azt megelőző alcím,
i) 46. §-a és az azt megelőző alcím,
j) 55–58. §-a és az 55. §-t megelőző alcím.

3. Záró rendelkezés

9. §  Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 63/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
a nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok 
meghatározásáról szóló 191/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok 
meghatározásáról szóló 191/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1.  § A  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a  továbbiakban: Met.) 2.  § h)  pontja szerinti biztonságos 
származási országnak minősülnek az  Európai Unió tagállamai és tagjelölt államai, az  Európai Gazdasági Térség 
tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok halálbüntetést nem alkalmazó tagállamai, továbbá:
1. Svájc,
2. Bosznia-Hercegovina,
3. Koszovó,
4. Kanada,
5. Ausztrália,
6. Új-Zéland.”

2. §  Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § A  Met. 2.  § i)  pontja szerinti biztonságos harmadik országnak minősülnek az  Európai Unió tagállamai és 
tagjelölt államai, az Európai Gazdasági Térség tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok halálbüntetést nem 
alkalmazó tagállamai, továbbá:
1. Svájc,
2. Bosznia-Hercegovina,
3. Koszovó,
4. Kanada,
5. Ausztrália,
6. Új-Zéland.”

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 64/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 
439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi CLXVI.  törvény 14.  § 
a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről 
és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek kell nyilvánítani az  egészségbiztosítás azon informatikai 
rendszereit, amelyek kiesése során a  rendszer egészének bizalmassága, sértetlensége vagy rendelkezésre állása 
sérül és ez olyan mértékű üzemzavart eredményez,
a) amelynek az elhárítása legalább 48 órát vesz igénybe, vagy
b) amely következményeinek az elhárítása és az üzemszerű működés helyreállítása legalább 48 órát vesz igénybe, 
függetlenül attól, hogy az üzemzavar mennyi ideig állt fenn.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl nemzeti létfontosságú rendszerelemnek kell nyilvánítani 
az egészségbiztosítás azon informatikai rendszereit is, amelyek központi szolgáltatást biztosító rendszerelemeinek 
és az üzemszerű működésnek a helyreállítása legalább 72 óráig tart.”

2. §  Az R1. 11. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Európai létfontosságú rendszerelemként történő kijelölésre javasolható:)
„g) az  egészségbiztosítás azon informatikai rendszerei, amelyek kiesése során a  rendszer bizalmassága, 
sértetlensége vagy rendelkezésre állása sérül és ez olyan mértékű üzemzavart eredményez,
ga) amelynek az elhárítása vagy az üzemszerű működés helyreállítása legalább 48 órát vesz igénybe, és
gb) amely legalább 3 millió ellátottat hátrányosan érint.”

3. §  Az R1. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Vhr. 2.  §-át azzal a  kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy az  azonosítási jelentés elkészítésére kötelezettek 
a következők:
a) a kórházak,
b) a mentésirányítást végző szervezet,
c) az ÁEüT kezelője,
d) az állami vérkészletek kezelője,
e) a  bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és 
e  fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és 
az  ellenőrzés rendjéről szóló 21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet 3.  §-a alapján bejelentésre kötelezett laboratórium 
(a továbbiakban: laboratórium),
f ) az egészségbiztosítás informatikai rendszerei üzemeltetője, valamint
g) azon gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet végző, amely a  10.  §-ban meghatározott követelményeknek 
megfelel.”

4. §  Az R1. a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § Az  egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 
szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet, valamint a  nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 
439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 64/2016. (III. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) 
megállapított 9. §-t, 11. § (1) bekezdés g) pontját, 12. § (2) és (6) bekezdését, valamint 15. § a) és b) pontját a Módr. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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5. §  Az R1.
a) 12.  § (6)  bekezdésében a „(2)  bekezdés a) és f )  pontja” szövegrész helyébe a „(2)  bekezdés a) és g)  pontja” 

szöveg,
b) 15. § a) pontjában a „12. § (2) bekezdés a) és f ) pontja” szövegrész helyébe a „12. § (2) bekezdés a) és e) pontja” 

szöveg,
c) 15. § b) pontjában a „12. § (2) bekezdés b)–e) és g) pontja” szövegrész helyébe a „12. § (2) bekezdés b)–d), f ) és 

g) pontja” szöveg
lép.

2. A nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

6. §  A nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Ipari plazma gyűjtését az az egészségügyi szolgáltató végezheti, amely plazmaferezis tevékenység végzésére 
jogosító működési engedéllyel és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyével rendelkezik.”

7. §  Az R2. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ipari plazma kizárólag olyan donortól gyűjthető, aki)
„b) az (1a) bekezdésben foglalt első ipari plazmaadást követő további plazmaferezisek tekintetében a plazmaferezis 
időpontjától számított 365 napon belül legalább egy alkalommal teljes vért ad és”

8. §  Az R2. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  2016. április 1-jét követő első ipari plazmaadás esetében a  teljes véradáson történő részvételről szóló 
igazolást a  plazmaferezist követő 180 napon belül kell benyújtani az  ipari plazma gyűjtését végző egészségügyi 
szolgáltató részére. A  határidő betartását az  ipari plazma gyűjtését végző egészségügyi szolgáltató – a  donor 
igazolás benyújtására vonatkozó szükségszerű felhívásával – figyelemmel kíséri.”

9. §  Az R2. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § Ipari plazma nem gyűjthető attól a  donortól, aki bármely megelőző plazmaferezis tekintetében nem 
igazolja, hogy a 10. § (1) bekezdés b) pontjában és (1a) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.”

10. §  Az R2.
a) 10. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés 

b) pontja és az (1a) bekezdés szerinti feltételek” szöveg,
b) 10. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdésben foglalt feltételeknek” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdésben 

foglalt feltételeknek” szöveg,
c) 11. § (1) bekezdésében az „OEP” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti az R2.
a) 10. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 14. §-a.

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 65/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)  
Korm. rendelet
a) 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 8. számú melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 65/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2016. január 1-je  
és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén

 A B

1. Év Szorzószám

2. 1950. 248,262

3. 1951. 232,488

4. 1952. 182,958

5. 1953. 172,284

6. 1954. 157,310

7. 1955. 149,619

8. 1956. 138,309

9. 1957. 118,787

10. 1958. 116,164

11. 1959. 111,397

12. 1960. 108,805

13. 1961. 107,348

14. 1962. 104,743

15. 1963. 100,791

16. 1964. 97,578

17. 1965. 97,239

18. 1966. 92,637

19. 1967. 89,771

20. 1968. 87,896

21. 1969. 84,245

22. 1970. 79,061

23. 1971. 75,584

24. 1972. 71,712
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25. 1973. 66,833

26. 1974. 62,055

27. 1975. 58,213

28. 1976. 55,547

29. 1977. 51,671

30. 1978. 47,844

31. 1979. 45,479

32. 1980. 43,026

33. 1981. 40,400

34. 1982. 37,935

35. 1983. 36,301

36. 1984. 32,383

37. 1985. 29,627

38. 1986. 27,484

39. 1987. 25,307

40. 1988. 23,048

41. 1989. 19,716

42. 1990. 16,214

43. 1991. 12,920

44. 1992. 10,651

45. 1993. 9,049

46. 1994. 7,109

47. 1995. 6,313

48. 1996. 5,377

49. 1997. 4,333

50. 1998. 3,660

51. 1999. 3,247

52. 2000. 2,915

53. 2001. 2,509

54. 2002. 2,098

55. 2003. 1,835

56. 2004. 1,736

57. 2005. 1,577

58. 2006. 1,466

59. 2007. 1,423

60. 2008. 1,330

61. 2009. 1,306

62. 2010. 1,223

63. 2011. 1,149

64. 2012. 1,126

65. 2013. 1,073

66. 2014. 1,042
            ”



4120 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 44. szám 

2. melléklet a 65/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2016. január 1-je  
és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő – a Tny. 22/A. § szerinti – nyugdíjnövelés 
esetén

 A B

1. Év Szorzószám

2. 2011. 1,162

3. 2012. 1,110

4. 2013. 1,073

5. 2014. 1,042
                      ”

A Kormány 66/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 
és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló  
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2.  § 
d) pontjában a „(K.1.)” szövegrész helyébe a „(K betűjel, 1 számjel)”, az „(L.1–5.)” szövegrész helyébe az „(„L” betűjel)” 
szöveg, az  „(M.1–2.)” szövegrész helyébe az  „(„M” betűjel)” szöveg, valamint az  „(N.1.)” szövegrész helyébe 
az „(N betűjel, 1 számjel)” szöveg lép.

2. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
súlyos mozgáskorlátozott személy:)
„ab) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről 
és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. mellékletében meghatározott, 
az  „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a  „P” betűjel szerinti többszörös és 
összetett betegségben szenved és a  többszörös és összetett betegségei közül legalább az  egyik mozgásszervi 
fogyatékosságot okoz,”

 (2) Az R. 2. § h) pont hb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
egyéb fogyatékossággal élő személy: az a személy, aki)
„hb) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. mellékletében meghatározottak 
szerint a  „K” vagy az  „M” betűjel alapján, vagy az  „N” betűjel „1” számjel alapján jogosult, továbbá, aki az  Mr. 
1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös 
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és összetett betegségei közül legalább az  egyik az  Mr. 1.  mellékletében meghatározottak szerint a  „K” vagy 
az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.”

3. §  Az R. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szerzési támogatás mértéke)
„a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 1 000 000 forint,”

4. § (1) Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kölcsönszerződést – a megállapított szerzési támogatás összegének, valamint a szerzési támogatás jogosultja 
által befizetett önerő levonásával a  vételárból fennmaradó összegre – három éves futamidővel kell megkötni. 
A  szerzési támogatás jogosultjának és a  finanszírozó szervezetnek a  megállapodása alapján a  kölcsönszerződés 
futamideje egy alkalommal, legfeljebb további három évvel meghosszabbítható.”

 (2) Az R. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  4.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti személygépkocsi esetében a  (2)  bekezdés szerinti kölcsönszerződés 
megkötésére abban az  esetben van lehetőség, ha a  személygépkocsit a  belföldi kereskedelmi forgalomban 
személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettől vagy személytől vásárolják meg.”

5. §  Az R. 11/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  hivatal az  elidegenítési tilalom törlését abban az  esetben is elrendeli, ha a  személygépkocsinak a  műszaki 
állapota miatt a  közúti forgalomból történő végleges kivonására még nem került sor, de a  szerzési támogatás 
jogosultja, illetve örököse igazolja, hogy rendelkezik regisztrált bontó-hulladékkezelő által kiállított bontási átvételi 
igazolással, valamint azt, hogy a személygépkocsi közúti forgalomból történő végleges kivonására irányuló kérelmét 
a közlekedési igazgatási hatósághoz benyújtotta.”

6. §  Az R. 10. § (1) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az R.
a) 10. § (5) bekezdésében az „a szerződés másolatának megküldésével” szövegrész,
b) 13. § (3)–(5) és (7) bekezdése, és
c) 14–14/B. §-a.

3. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 67/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá 
egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes 
földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 38/A.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
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„(3) A  megosztáshoz szükséges földmérési munkarészeket az  NFA által az  árverési értékesítés során közzétett 
hirdetményben is szereplő ingatlan-nyilvántartási adatok alapján kell elkészíteni, és a  változást az  ingatlanügyi 
hatóság által záradékolt változási vázrajz alapján kell az  ingatlan-nyilvántartásban átvezetni azzal, hogy a változási 
vázrajz elkészítéséhez helyszíni felmérés nem szükséges.”

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 34. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  önkormányzatok, a  közszolgáltatók, továbbá az  1.  mellékletben meghatározott szervezetek az  Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (a  továbbiakban: OHKT) előkészítéséhez szükséges adatokat és 
információkat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra létrehozott szervezet (a továbbiakban: Koordináló 
szerv) részére a  megkeresésétől számított 60 napon belül, elektronikus formátumban, díjmentesen rendelkezésre 
bocsátják.

 (2) A  Koordináló szerv az  előkészített OHKT-javaslatot az  (1)  bekezdésben meghatározott szervezetek, helyi 
önkormányzatok és hatóságok számára közzéteszi azzal a  felhívással, hogy észrevételüket, véleményüket, 
javaslatukat a közzétételtől számított 30 napon belül küldhetik meg.

 (3) A  Koordináló szerv a  beérkezett észrevételeket, véleményeket és javaslatokat a  hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvényben (a  továbbiakban: Ht.) és az  Országos Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott 
hulladékgazdálkodási célok figyelembevételével az OHKT-ban szükség szerint átvezeti.

 (4) Az OHKT szerkezeti felépítését és tartalmi elemeit a 2. melléklet tartalmazza.

2. §  A közszolgáltatási területek lehatárolását a  hatályos közszolgáltatási szerződésben meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi hatálya szerint kell elvégezni.

3. § (1) A  Koordináló szerv az  OHKT-javaslatot a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős 
miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a Kormány részére történő felterjesztés céljából megküldi.

 (2) Az  OHKT-t a  Koordináló szerv minden év október 31-ig felülvizsgálja és a  felülvizsgálat alapján az  (1)  bekezdés 
szerinti javaslatot megküldi a miniszternek.

4. §  Az OHKT elfogadásáról a Kormány határozatban dönt.

5. §  A Koordináló szerv az OHKT-t a honlapján közzéteszi.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a  68/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előkészítésében érintett szervezetek

Az OHKT előkészítése során a Koordináló szerv bevonhatja:
 1.  a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítéssel kapcsolatos szakkérdések vonatkozásában a  feladatkörrel 

rendelkező hatóságot,
 2.  a  vízügyre vonatkozó szakkérdések vonatkozásában a  területileg illetékes vízügyi hatóságot és a  működési 

területével érintett vízügyi igazgatóságot,
 3.  az  árképzéssel és az  energetikával kapcsolatos szakkérdések vonatkozásában a  Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalt,
 4.  az útügyi, vasúti és hajózási szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,
 5.  a légügyi szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,
 6.  a hírközlési szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,
 7.  a honvédelmi szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,
 8.  a  településrendezési követelményeknek és a  helyi építési szabályzatnak való megfelelés vonatkozásában 

a területileg illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt,

 9.  a meteorológiai szakkérdések vonatkozásában az Országos Meteorológiai Szolgálatot,
 10.  a  tűz- és katasztrófavédelmi szakkérdések vonatkozásában a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,
 11.  a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt

a) erdészeti hatáskörében eljárva az erdővédelem vonatkozásában,
b) környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljárva a  környezetvédelmi és természetvédelmi 

szakkérdések vonatkozásában,
c) termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos hatáskörében eljárva a  termőföld mennyiségi védelmével 

kapcsolatos szakkérdések vonatkozásában,
d) élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljárva az  állategészségügyi szakkérdések 

vonatkozásában,
e) növény- és talajvédelmi hatáskörében eljárva a növény-egészségügyi szakkérdések vonatkozásában,
f ) közlekedési hatáskörében eljárva a közlekedési szakkérdések vonatkozásában,
g) fogyasztóvédelmi hatáskörében eljárva a fogyasztóvédelmi szakkérdések vonatkozásában,
h) népegészségügyi hatáskörében eljárva a  környezetbiztonsági és a  közegészségügyi szakkérdések 

vonatkozásában,
i) a földtani és az ásványvagyon védelmére kiterjedő, valamint a bányászati szakkérdések vonatkozásában.

2. melléklet a  68/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv szerkezeti felépítése és tartalmi elemei

 1.  Az OHKT szerkezeti felépítése:
1.1.  Az OHKT címe.
1.2.  A tervezés időhorizontja és a báziséve.
1.3.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terv készítőjének neve és címe.
1.4.  A készítés dátuma.
1.5.  Az  OHKT-t az  áttekinthetőség érdekében fejezetekre és címekre, szükség esetén további szerkezeti 

egységekre kell tagolni. A  szerkezeti egységek címében a  szerkezeti egység tárgyát vagy tartalmának 
lényegét úgy kell megjelölni, hogy az  a  szerkezeti egységet más szerkezeti egységtől egyértelműen 
elhatárolja.

1.6.  Az  adott szerkezeti egységeknek a  Ht.-ben, valamint a  2.  pontban meghatározott tartalmi elemeket kell 
tartalmazniuk.
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1.7.  Ha az adott szerkezeti egység elkészítéséhez szükséges részletes és pontos adatok nem állnak rendelkezésre 
vagy azok hozzáférhetősége korlátozott, a szerkezeti egységet – lehetőség szerint – a becsült adatok alapján 
kell elkészíteni.

 2.  Az OHKT tartalmi elemei:
2.1.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelenlegi rendszere:

2.1.1.  A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területek felsorolása az  OHKT készítésének időpontjában 
rendelkezésre álló hivatalos adatok alapján;

2.1.2.  Intézményrendszer;
2.1.3.  Szabályozás és követelmények;

2.2.  Az országos célok meghatározása:
2.2.1.  a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányai;
2.2.2  a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolása;
2.2.3.  az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatok;
2.2.4.  az  infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszere, a  hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási rendszerelemek fejlesztésére vonatkozó feltételek, célok, irányok meghatározása;
2.3.  közszolgáltató tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek meghatározása (közszolgáltatási 

területre vetítetten):
2.3.1.  minimálisan ellátandó feladatok;
2.3.2.  kezelendő hulladékáramok nevesítése;
2.3.3.  közszolgáltatás keretében alkalmazandó létesítmények, berendezések, eszközök;
2.3.4.  adatszolgáltatások teljessége;
2.3.5.  jogszabályi, hatósági előírások alapján megállapított szakmai követelményeknek, 

a  hulladékgazdálkodási terveknek és a  közszolgáltatási szerződésnek megfelelő közszolgáltatás 
ellátása;

2.3.6.  elkülönített hulladékgyűjtés minimális infrastrukturális és minőségi feltételei;
2.3.7.  a közszolgáltatás keretében kinyerendő haszonanyagok aránya;
2.3.8.  közszolgáltatóra vonatkozó pénzügyi, gazdasági minimumfeltételek;
2.3.9.  a közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó minimum műszaki feltételek.

 3.  Az OHKT-ban foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedések, feladatok:
3.1.  a 2.2. pontban meghatározott célkitűzések megvalósítását szolgáló intézkedések, feladatok;
3.2.  Meg kell határozni az egyes intézkedések, feladatok megkezdésének prioritási rendjét.

 4.  Összefoglalás:
Az összefoglalásban be kell mutatni a  tervezési időszak alatt várható eredményeket, valamint 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás további fejlesztésének lehetőségeit.

A Kormány 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, 
az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

A Kormány a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 33. és 35.  pontjában, valamint az  egyes 
közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4.  § b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya
a) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Ht.) 32/A.  § (2)  bekezdése alapján az  állam 

által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra alapított Koordináló szervre,
b) a közszolgáltatóra,
c) települési önkormányzatra,
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d) a települési önkormányzatok társulására,
e) a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosára, valamint
f ) az ingatlanhasználóra
terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések, határidő-számítás

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
 1. adatszolgáltatás: az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvántartásában szereplő vagy rendelkezésére álló adatok 

hozzáférhetővé tétele és átadása az  NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: Koordináló szerv),

 2. adatszolgáltatásra kötelezett: a  közszolgáltató, az  ellátásért felelős, valamint a  hulladékgazdálkodási 
létesítmény tulajdonosa,

 3. adat: a  Koordináló szerv feladatellátásához szükséges és a  Ht. 32/A.  § (4)  bekezdésében meghatározott 
információ vagy ismeret,

 4. adatállomány: egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége,
 5. ellátásért felelős: a  települési önkormányzat, Budapest esetében a  fővárosi önkormányzat, valamint 

a települési önkormányzatok társulása,
 6. elektronikus út: a  Koordináló szervvel történő és az  általa a  honlapján közzétett – elektronikus 

adatfeldolgozást, tárolást, valamint továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más 
elektromágneses eszközök által megvalósuló – kapcsolattartás és adatszolgáltatás módozatai,

 7. haszonanyag: valamennyi, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladék,
 8. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem: minden, az  ellátásért felelős tulajdonában lévő vagy 

fejlesztéssel tervezett, valamint egyéb módon a  tulajdonába kerülő hulladékgazdálkodási létesítmény, 
továbbá minden olyan jármű, gép, berendezés és eszköz, amelyeket a  közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére az ellátásért felelős bevont,

 9. fejlesztés: minden hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelemet érintő értéknövelő beruházás, 
valamint olyan árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatásmegrendelés, amely hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási rendszerelemet érint,

10. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat 
céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a  tárolt adatok változatlan formában és tartalommal 
történő megjelenítését.

 (2) Az  e  rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében a  továbbiakban a  Ht.-ben, valamint az  információs 
önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakat kell 
alkalmazni.

 (3) Az e rendeletben meghatározott határidőbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő 
megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.

 (4) Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
 (5) Az  e  rendeletben meghatározott határidőbe nem számít bele a  hiánypótlásra irányuló felhívástól az  annak 

teljesítéséig terjedő idő.

3. A Koordináló szerv kijelölése és feladatai

3. § (1) A  Kormány a  Ht. 32/A.  § (1)  bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként az  NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

 (2) A Koordináló szerv
a) előkészíti az  Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet (a  továbbiakban: OHKT) és nyomon 

követi az abban foglaltak végrehajtását,
b) javaslatot tesz a  közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszternek (a  továbbiakban: miniszter) 

a szolgáltatási díj, a díjalkalmazási feltételek, a díjmegfizetés rendjének, a közszolgáltatásidíj-felosztás elvének 
meghatározására vonatkozóan,

c) a honlapján közzéteszi azokat az  információkat, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály elrendeli, 
valamint amelyeket a feladatellátás érdekében szükségesnek tart,

d) feladatai ellátásai során együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal,
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e) a feladatai ellátásához a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból ingyenesen adatot igényelhet,
f ) a Ht. 32/A. § (3) bekezdés szerinti javaslatát az OHKT elvei és követelményei alapján teszi meg, és
g) ellátja mindazt a feladatot, amelyet jogszabály a feladatkörébe utal.

4. A koordináció szabályai

4. § (1) A  szolgáltatási díjban a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, 
így a  haszonanyag értékesítéséről a  Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a  közszolgáltató valamennyi 
haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni.

 (2) A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
 (3) A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) 

Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.
 (4) Az ellátásért felelős a közszolgáltatási szerződést annak megkötését vagy módosítását követően haladéktalanul, de 

legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton megküldi a Koordináló szerv részére.
 (5) A  Koordináló szerv a  közszolgáltatási szerződés beérkezését követő 15 napon belül megvizsgálja, hogy 

az tartalmazza-e
a) a Koordináló szervre vonatkozó közszolgáltatási díjbeszedést,
b) a Koordináló szervre vonatkozó kintlévőség-kezelést, valamint
c) közszolgáltató részére a  szolgáltatási díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket a  jogszabályban előírt 

feltételeknek megfelelő tartalommal.
 (6) A Koordináló szerv az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül az ellátásért felelős részére a közszolgáltatási 

szerződésre vonatkozóan megküldi írásbeli véleményét.
 (7) A közszolgáltatási szerződéseket az (1)–(3) bekezdésben foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.
 (8) Ha a  Koordináló szerv a  közszolgáltatási szerződés vagy a  módosított közszolgáltatási szerződés tekintetében 

észleli, hogy az  nem felel meg a  jogszabályi előírásoknak, ezt jelzi az  ellátásért felelősnek. Ha az  ellátásért felelős 
a  Koordináló szerv jelzésének kézhezvételét követő 30 napon belül nem módosítja a  közszolgáltatási szerződést, 
úgy a Koordináló szerv jogosult az illetékes hatóságnál eljárását kezdeményezni.

 (9) A Koordináló szerv a szolgáltatási díjat csak abban az esetben fizeti meg a közszolgáltatónak, ha a közszolgáltatási 
szerződés a Ht. 92/B. § (2) bekezdésében és a Ht. végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltaknak megfelel.

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése OHKT-nak való megfelelősége 
megállapítására vonatkozó szabályok

5. § (1) A  Koordináló szerv megvizsgálja, hogy az  ellátásért felelős hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem 
(a továbbiakban: rendszerelem) fejlesztése az OHKT előírásainak és céljainak megfelel-e.

 (2) Nem állapítható meg az  OHKT-nak való megfelelés, ha az  ellátásért felelős 22.  § (1)  bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.

6. § (1) Az  önkormányzat – ha a  fejlesztés más önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatát is érinti, úgy valamennyi 
érintett önkormányzat közösen –, valamint az önkormányzati társulás az 1. melléklet szerinti kérelmet és az abban 
meghatározott mellékleteket (a továbbiakban együtt: kérelem) köteles az általa megvalósítani kívánt rendszerelem 
fejlesztéséhez szükséges eljárás megindítását megelőzően a  Koordináló szerv részére megküldeni. Ha az  adott 
rendszerelem fejlesztéséhez több eljárás kapcsolódik, úgy a kérelem megküldése tekintetében az időben legkorábbi 
ilyen eljárást kell alapul venni.

 (2) A rendszerelem fejlesztéséhez szükséges eljárásnak minősül különösen
a) a fejlesztéshez szükséges támogatás megítéléséhez kapcsolódó eljárás,
b) a fejlesztésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, valamint
c) a fejlesztéshez szükséges hatósági engedélyezési eljárások.

 (3) A  kérelmet az  ellátásért felelős nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásával kell benyújtani. 
A kérelmet és mellékleteit papíralapon és elektronikus úton is meg kell küldeni. A papíralapú kérelem beérkezéséről 
a Koordináló szerv 5 napon belül elektronikus úton visszaigazolást küld.

 (4) Ha a  rendszerelem fejlesztéséhez szükséges eljárásra vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, az  ellátásért felelős 
jogosult a  Koordináló szerv által az  adott fejlesztés OHKT-nek való megfelelősége megállapítására vonatkozó 
eljárással párhuzamosan a fejlesztéshez szükséges eljárást feltételes módon megindítani.
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 (5) A Koordináló szerv a papíralapú kérelem beérkezését követő 15 napon belül elvégzi a kérelem felülvizsgálatát.
 (6) A felülvizsgálat során a Koordináló szerv az ellátásért felelős részére egy alkalommal

a) módosító javaslatot küldhet azon észrevételekkel, amelyek átvezetése szükséges, hogy a  fejlesztés 
megfeleljen az OHKT előírásainak, céljainak,

b) hiánypótlást küldhet további adatok, információk benyújtása érdekében.
 (7) Az  ellátásért felelős a  (6)  bekezdés a)  pontja szerinti módosító javaslat kézhezvételét követő 10 napon belül 

a Koordináló szervet elektronikus úton tájékoztatja
a) a  Koordináló szerv által megküldött javaslatban foglaltaknak a  rendszerelem fejlesztésével kapcsolatos 

dokumentumokban történő átvezetéséről, vagy
b) a Koordináló szerv által megküldött javaslatra vonatkozó részletes észrevételeiről.

 (8) Az  ellátásért felelős a  (7)  bekezdés a)  pontjának megfelelően módosított kérelmet a  (3)  bekezdésben foglaltak 
szerint köteles benyújtani.

 (9) A  (8)  bekezdés szerinti módosított kérelem vagy (7)  bekezdés b)  pontja szerinti észrevétel beérkezésétől 
vagy a  (7)  bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltétől számított 10 napon belül a  Koordináló szerv 
a (11) bekezdés a) vagy b) pontja szerint jár el.

 (10) A  (6)  bekezdés b)  pont szerinti hiánypótlás megküldése esetében az  ellátásért felelős köteles a  hiánypótlási 
felhívásban foglaltaknak 10 napon belül eleget tenni. A  Koordináló szerv a  hiánypótlás beérkezését vagy 
a hiánypótlási határidő lejártát követően a (11) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltak szerint jár el.

 (11) A felülvizsgálat során a Koordináló szerv
a) megállapítja a rendszerelem-fejlesztés OHKT-ben foglalt előírásoknak való megfelelőségét, vagy
b) megállapítja a rendszerelem-fejlesztés OHKT-ben foglalt előírásoknak való meg nem felelőségét.

 (12) A  Koordináló szerv a  döntésről az  ellátásért felelősnek elektronikus úton az  (5)  bekezdés szerinti határidőn belül 
értesítést küld.

 (13) Ha a  Koordináló szerv a  (11)  bekezdés b)  pontja szerinti meg nem felelőségre vonatkozó értesítést küld 
és az  ellátásért felelős a  fejlesztést ennek ellenére megvalósítja, a  fejlesztéssel érintett rendszerelem 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba nem vonható be.

 (14) Ha az  ellátásért felelős a  Koordináló szerv (11)  bekezdés a)  pontja szerinti megfelelőséget megállapító 
értesítésének hiányában valósít meg rendszerelem-fejlesztést és azt vagy a  (13)  bekezdés szerinti rendszerelemet 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevonja, az  ezen rendszerelemmel kapcsolatos költséget, kiadást, díjat 
az ellátásért felelős maga köteles kifizetni az üzemeltető szervezet, a fejlesztést hasznosító részére.

 (15) A közszolgáltató által a (14) bekezdésben foglaltak szerinti rendszerelem üzemeltetése, használata a közszolgáltató 
megfelelőségi véleményének visszavonását eredményezi.

 (16) Az  ellátásért felelős a  Koordináló szerv (11)  bekezdés a)  pontja szerinti megfelelőséget megállapító értesítésének 
hiányában megvalósított rendszerelem-fejlesztése vagyonkezelésbe vételét a Koordináló szerv köteles megtagadni, 
valamint a már vagyonkezelésbe vett rendszerelem vagyonkezelését azonnali hatállyal megszüntetni.

 (17) Az  (1)–(16)  bekezdések irányadóak arra az  esetre is, ha a  Koordináló szerv által véleményezett fejlesztéssel 
kapcsolatos módosítási igény merül fel, ebben az  esetben a  kérelem benyújtására a  módosítási igény 
felmerülésének az időpontja az irányadó.

6. A közszolgáltató tevékenysége OHKT megfelelőségének megállapítására vonatkozó szabályok

7. § (1) A Koordináló szerv megvizsgálja, hogy a közszolgáltató tevékenysége az OHKT előírásainak megfelel-e, alkalmas-e 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az OHKT-ben foglalt célok elérésére, követelmények teljesítésére.

 (2) A  közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatásának az  első alkalommal történő hiánytalan teljesítését követő 
45 napon belül a Koordináló szerv lefolytatja az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot, amelynek alapján kiadja az adott 
közszolgáltatóra vonatkozó megfelelőségi véleményt. Ha a megfelelőségi vélemény kiadásának feltételei nem állnak 
fenn, erről tájékoztatja a közszolgáltatót.

 (3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét e rendelet hatálybalépését 
követően kezdi meg, egyedi adatszolgáltatás keretében köteles a  minősítési engedélyét és egy részletes leírást 
a  Koordináló szervnek megküldeni, amelyben megadja, hogy a  közszolgáltatási területre vonatkozó OHKT-ban 
foglalt előírásokat milyen módon teljesíti.

 (4) A Koordináló szerv a megfelelőségi vélemény kiadásakor a közszolgáltató adatait az általa vezetett és a honlapján 
közzétett nyilvántartásban rögzíti.
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 (5) A  Koordináló szerv a  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatásban a  közszolgáltatót a  megfelelőség megállapításához 
szükséges feltételekről és a nem megfelelőség indokairól tájékoztatja.

 (6) A  közszolgáltató a  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül jogosult egyedi 
adatszolgáltatás keretében a  Koordináló szerv által meghatározott meg nem felelőségek, hibák, hiányok 
kijavításáról, az  azt igazoló dokumentumok, alátámasztó adatok, iratok szolgáltatásával a  Koordináló szervet 
tájékoztatni.

 (7) A  Koordináló szerv a  közszolgáltató által a  (6)  bekezdés szerint megküldött tájékoztatás kézhezvételét követő 
15 napon belül az  (1)  bekezdésnek megfelelően megvizsgálja a  megfelelőségi vélemény kiadásának feltételeit. 
A  Koordináló szerv egy alkalommal, a  kérelem beérkezését követő 5 napon belül jogosult hiánypótlási felhívást 
küldeni a közszolgáltató felé.

 (8) Ha a  közszolgáltató a  (4)–(7)  bekezdések szerint sem igazolja a  megfelelőség teljesítését, úgy a  Koordináló szerv 
a megfelelőségi vélemény kiadását megtagadja.

 (9) A megfelelőségi vélemény visszavonásig, de legfeljebb egy évig hatályos.

8. § (1) A  Koordináló szerv a  megfelelőségi vélemény feltételeinek közszolgáltató általi teljesítését a  vélemény kiadásától 
számított 6. hónap végéig megvizsgálja.

 (2) Ha a  közszolgáltató az  OHKT-ban foglaltaknak a  6 hónapos időtartam alatt ismételten nem felel meg, úgy 
a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonja, és a közszolgáltató adatait törli a 7. § (4) bekezdésben 
meghatározott nyilvántartásból.

 (3) A megfelelőségi vélemény visszavonásáról a Koordináló szerv az ellátásért felelőst köteles azonnal értesíteni.

7. Az ellátásért felelős vagyonának kezelésére vonatkozó rendelkezések

9. §  A Koordináló szerv saját vagyonával való gazdálkodásától el kell különítenie a  vagyonkezelés körébe tartozó 
vagyont.

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének és kezelésének szabályai

10. § (1) Az  egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltakat a  közszolgáltatási díj 
számlázása során megfelelően kell alkalmazni.

 (2) A közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel.

11. § (1) A  Koordináló szerv a  közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a  20.  § (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás 
alapján állítja ki.

 (2) A  közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a  Koordináló szerv a  nem megfelelő 
adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a  Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott 
közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az  ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási 
kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló 
szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.

 (3) A  közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a  Koordináló szerv által nem megfelelő 
adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.

 (4) A  Koordináló szerv a  20.  § (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, 
amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az  adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy 
az  ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A  Koordináló szerv e  körben jogosult ingyenesen adatot kérni 
az  illetékes hatóságtól a  20.  § (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik 
megállapítása érdekében.

 (5) A  (4)  bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a  Koordináló szerv megküldi a  közszolgáltatónak, és felhívja 
a  közszolgáltatót, hogy a  megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a  20.  § 
(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.

 (6) Az  (5) bekezdés szerinti korrekciót követően – a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában – a Koordináló 
szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

12. §  A Koordináló szerv a  kiszámlázott és az  ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj 
behajtása érdekében intézkedik.
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9. Szolgáltatási díj, a díjalkalmazási feltételek, a díjmegfizetés rendjének, a közszolgáltatásidíj-
felosztás elvének meghatározására vonatkozó javaslattétel

13. § (1) A  Koordináló szerv a  szolgáltatási díj, a  díjalkalmazási feltételek, a  díjmegfizetés rendjének, a  közszolgáltatásidíj-
felosztás elvének meghatározásával kapcsolatos következő naptári évre vonatkozó javaslattételét minden év 
október 31. napjáig tartós adathordozón küldi meg a miniszter részére.

 (2) A Koordináló szerv (1) bekezdés szerinti javaslata tartalmazza
a) az alkalmazni javasolt szolgáltatási díjat,
b) a javasolt díjalkalmazási feltételeket,
c) a díjmegfizetés rendjéről szóló javaslatot,
d) a közszolgáltatásidíj-felosztás elvének meghatározását tartalmazó javaslatot,
e) az a)–d)  pontokban foglaltak kidolgozásánál alkalmazott módszertant és az  elmúlt időszak vonatkozó 

tendenciáit.

14. §  Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: 2013. évi CXXXIV. törvény) szerinti ideiglenes ellátás, valamint szükségellátás 
keretében történő közszolgáltatás ellátása keretében a  közszolgáltatási díj és a  szolgáltatási díj megállapítási 
feltételei az alábbiak szerint alkalmazandóak:
a) az  ideiglenes ellátás, valamint a  szükségellátás keretében a  közszolgáltatási díjat a  Koordináló szerv 

számlázza ki és szedi be e rendelet 10. §-ában foglaltak szerint,
b) a  2013. évi CXXXIV. törvény 3.  § (5a)  bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettséget a  közszolgáltató 

adatszolgáltatása alapján a Koordináló szerv részére kell teljesíteni,
c) a Koordináló szerv az a) pont szerinti közszolgáltatási díjat fizeti ki szolgáltatási díjként a közszolgáltatónak 

a 2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

10. A Koordináló szerv adatkezelésének részletes szabályai

15. §  A Koordináló szerv adatkezelése – a Ht. 32/A. § (4)–(5) bekezdésében meghatározottakon túl és a személyes adatok 
kivételével – az alábbi célokat szolgálhatja:
a) szolgáltatási díjra vonatkozó javaslattétel kialakítása,
b) fizetési kötelezettség meghatározása, számlázás, kintlévőségek kezelése,
c) ingatlanhasználó panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása,
d) jogszabály által keletkezett és egyéb jogviszonyból származó igények érvényesítése,
e) a 3. §-ban előírt feladatok ellátása.

16. §  A Koordináló szerv ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) történő kapcsolatfelvétel során keletkezett 
adatok körébe tartozik mindazon adat, amely az  Ügyfélszolgálatnál keletkezik, valamint az  ingatlanhasználó és 
az Ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az érintett által indított 
eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik.

17. §  A Koordináló szerv jogosult a Ht. 32/A. § (5) bekezdése szerinti adatok körére ingyenes csoportos adatszolgáltatást 
kérni.

18. § (1) Az  adatkezelésről az  érintettek tájékoztatást kérhetnek. A  Koordináló szerv gondoskodik az  eltérő célú 
adatkezelések elkülönítéséről.

 (2) A  Koordináló szerv a  nyilvántartáshoz való hozzáférést az  adatbiztonság követelményének érvényesülése mellett 
biztosítja azon adatfeldolgozóként közreműködő harmadik személyek részére, akik az  Koordináló szerv számára 
olyan szolgáltatást nyújtanak, amely az adatok kezelésével függ össze.

 (3) A  Koordináló szerv az  elektronikus nyilvántartást olyan informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel 
az adatbiztonság követelményeinek.

 (4) A  Koordináló szerv az  adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a  jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a  véletlen megsemmisülés és sérülés, 
továbbá az  alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A  különböző 
nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a  Koordináló szerv megfelelő 
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technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – 
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

19. §  A Koordináló szerv rendszeres adattovábbítást adatfeldolgozásra kötött szerződés alapján, valamint jogszabályban 
meghatározott szerveknek végezhet, a jogszabályban meghatározott időszakonként és tartalommal.

11. A közszolgáltató adatszolgáltatására vonatkozó szabályok

20. § (1) A közszolgáltató a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl a rendszeres adatszolgáltatása körében köteles 
a Koordináló szerv részére az alábbi adatokat megadni közszolgáltatási területe vonatkozásában
a) az ingatlanhasználókat terhelő közszolgáltatási díj mértékét,
b) minden olyan adatot, amely a Koordináló szervnek a közszolgáltatási díj számlázásához szükséges.

 (2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a Koordináló szerv 
felhívja ennek teljesítésére. Ha a  közszolgáltató a  felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül nem vagy nem 
megfelelően teljesíti az abban foglaltakat, úgy a megfelelőségi vélemény kiadását a Koordináló szerv megtagadja, 
vagy a már kiadott megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonja.

 (3) A közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége körében
a) az (1) bekezdés szerinti adatokat a 10. § (1) bekezdése és a 11. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátásához, 

a közszolgáltatási díj számlázásához és
b) a közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára és mennyiségére vonatkozó 

adatokat a szolgáltatási díj megállapításához
minden negyedévet követő 5. napig köteles a Koordináló szerv részére megadni.

 (4) A közszolgáltató eseti adatszolgáltatási kötelezettsége körében
a) az ingatlanhasználó által bejelentett adatváltozást (beleértve új ingatlanhasználó bejelentését, a szolgáltatás 

felfüggesztésének, szünetelésének kérését, valamint az  ingatlanhasználó által alkalmazott edényméret 
változását is) a változás dátumának megjelölésével együtt, a bejelentést követő 5 napon belül,

b) az ideiglenes vagy szükségellátásról szóló döntést másolatban annak kézhezvételét követő 10. napig,
c) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a  továbbiakban: Hivatal) a  közszolgáltatót érintő 

határozatát másolatban, annak kézhezvételét követő 10. napig,
d) a közszolgáltató által megkötött vagy módosított közszolgáltatási szerződést valamennyi mellékletével 

együtt teljes terjedelemben, a  megkötés vagy a  módosítás közszolgáltató általi aláírását követő 5 napon 
belül,

e) a közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó önkormányzati rendeleteket, előírásokat, 
szabályozókat azok hatálybalépésétől számított 10 napon belül

megküldi a Koordináló szerv részére.
 (5) Ha a  Hivatal megtiltja a  jogszabálysértő közszolgáltatási díj alkalmazását, a  közszolgáltató köteles a  Hivatal 

határozatában foglaltakhoz igazodó adatszolgáltatást adni a Koordináló szervnek.

21. § (1) A  közszolgáltató az  ellátásért felelős által kiadott teljesítésigazolással igazolja, hogy a  közszolgáltató teljesítésével 
kapcsolatban kifogása nem merült fel.

 (2) A  közszolgáltató által az  (1)  bekezdésben említett teljesítésigazolásnak a  Koordináló szerv részére a  rendszeres 
adatszolgáltatás keretében történő megküldése a szolgáltatási díj fizetésének feltétele.

12. Az ellátásért felelős adatszolgáltatására vonatkozó szabályok

22. § (1) A Ht. 37/B. §-ban foglalt kötelezettségük teljesítésének Koordináló szerv általi vizsgálata és a Koordináló szerv által 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás koordinációjára vonatkozó feladatellátása céljából az ellátásért felelős
a) köteles a  hulladékgazdálkodási feladatai ellátása érdekében kötött társulási megállapodásokat, valamint 

a  társulási megállapodások módosításait a  megkötésüket követő 10 napon belül a  Koordináló szervnek 
megküldeni,

b) köteles a rendszerelemekre vonatkozó üzemeltetési szerződéseket, valamint a vagyonkezelési szerződéseket 
azok megkötését vagy módosítását követő 10 napon belül a Koordináló szervnek megküldeni,
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c) köteles a  meglévő rendszerelemekre, valamint a  jövőben létesítendő új rendszerelemekre vonatkozó 
támogatási szerződéseket és a módosított támogatási szerződéseket a megkötésüket követő 10 napon belül 
a Koordináló szervnek megküldeni,

d) köteles a  4.  § (4)  bekezdése szerint a  közszolgáltatási szerződést, valamint a  módosított közszolgáltatási 
szerződést a Koordináló szervnek megküldeni,

e) köteles az  általa a  közszolgáltatás körébe bevont, valamint a  közszolgáltatás köréből kivételre került 
rendszerelemre vonatkozó adatokat a  bevonásra, vagy a  kivételre vonatkozó döntés meghozatalát követő 
15 napon belül a Koordináló szervnek megküldeni.

 (2) Az  (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatásra az  önkormányzatok 
tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) 
Korm. rendelet ingatlanvagyon-kataszterre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. A hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa adatszolgáltatására vonatkozó szabályok

23. §  A hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa köteles évente a  létesítménye tekintetében a  rendszerelemeket 
tartalmazó kimutatást elektronikus úton megadni a Koordináló szervnek.

14. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. április 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § (1) és (2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

25. § (1) A  szolgáltatási díj első alkalommal történő kifizetésének feltétele a  Ht. 92/B. § (2)  bekezdés szerint módosított 
közszolgáltatási szerződés megküldése.

 (2) Ha a  közszolgáltató legkésőbb 2016. szeptember 30-ig nem igazolja a  meg nem felelőségre vonatkozó 
tájékoztatásban foglaltak teljesítését, kijavítását, úgy a  Koordináló szerv a  megfelelőségi vélemény kiadását 
megtagadja.

 (3) A  Koordináló szerv a  közszolgáltatási díjra vonatkozó számlát első alkalommal a  2016. április 1-től ellátott 
közszolgáltatási tevékenységekre vonatkozóan állítja ki.

 (4) A közszolgáltatónak a 20. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségét első alkalommal 2016. április 30-ig kell teljesítenie.
 (5) Ha a  (4)  bekezdése szerinti adatszolgáltatás hiányos, nem megfelelő vagy elkésett, a  Koordináló szerv a  nem 

megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a közszolgáltató által legutoljára kiszámlázott 
közszolgáltatási díjjal azonos összegben állítja ki a  számlát. Az  ezzel összefüggésben a  Koordináló szervet ért 
minden kár, továbbá díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli.

 (6) A 20. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2016. április 30-ig kell teljesíteni.
 (7) A 20. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2016. április 30-ig kell teljesíteni.
 (8) A 22. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2016. április 30-ig kell teljesíteni.
 (9) A közszolgáltatók a 2016. év első negyedévének hónapjaira vonatkozó közszolgáltatási díjról kiállított számlákhoz 

a  Koordináló szerv által részükre biztosított, az  ingatlanhasználókhoz szóló tájékoztatást kötelesek mellékelni. 
A közszolgáltatók jogosultak a 2016. április 1-jét megelőző időszakra vonatkozó közszolgáltatási díjjal kapcsolatos 
számlát 2016. április 1-jét követően is kiállítani.

26. § (1) A  Koordináló szerv 2016. december 31-ig a  közszolgáltatási díjat olyan gyakorisággal számlázza ki, amilyen 
gyakorisággal az  adott közszolgáltató az  adott közszolgáltatási területen 2016. április 1-jéig teljesített 
közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban számlázott az egyes ingatlanhasználóknak.

 (2) A közszolgáltatók 2016. december 31-ig a 20. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást az egyes ingatlanhasználók 
tekintetében azon időszakra vonatkozóan kötelesek teljesíteni – az  időszak utolsó napját követő 5 napon belül –, 
amely időszakra az  (1)  bekezdés szerint az  adott ingatlanhasználó tekintetében a  közszolgáltatási díj számlázása 
történik.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez

Kérelem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztésének OHKT-nek való 
megfelelőségének megállapítására

1. Kérelmező adatai

1.1. Hivatalos név:

1.2. Székhely:

1.3. Postai cím:

1.4. Internetcím:

1.5. A kapcsolattartó személy neve:

1.6. A kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám és e-mail cím):

2. A tervezett fejlesztésre vonatkozó adatok

2.1. A tervezett fejlesztés megnevezése:

2.2. A tervezett fejlesztés pontos leírása:

2.3. A tervezett fejlesztés szükségességét és indokoltságát 
megalapozó tényezők részletes ismertetése:

2.4. A tervezett fejlesztéssel kapcsolatos a fejlesztés 
megkezdésekor fennálló körülmények, feltételek, 
a kérelmező rendelkezésre álló létesítmények, eszközök, 
rendszerelemek bemutatása (műszaki, gazdasági, tulajdoni 
viszonyok, jogi feltételek ismertetése, bemutatása)

2.5. A tervezett fejlesztés nettó becsült értéke (forintban 
meghatározva, fejlesztési elemenként külön-külön 
és összesen, beleértve az opciót és a pozitív irányú 
mennyiségi eltérést):

2.6. Opció meghatározása:

2.7. Mennyiségi eltérés meghatározása:

3. A fejlesztéshez tervezett forrás összege, összetétele:

3.1. Nettó (forintban meghatározva):

3.2. ÁFA (%):

3.3. Bruttó (forintban meghatározva):

3.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatás stb.):

3.5. A tervezett fejlesztés értékének meghatározását 
alátámasztó adatok, dokumentumok, az alkalmazott 
módszer bemutatása (piacfelmérés, költségbecslés)

4. A fejlesztés tervezett kezdő időpontja (minden esetben: 
év/hónap/nap):

5. A fejlesztés tervezett időtartama vagy a megvalósítás 
tervezett befejezésének időpontja:

6. A tervezett fejlesztés mérföldkövei és azok tervezett 
időpontja, időtartama

7. A tervezett fejlesztés megvalósításához szükséges 
szerződések tárgya, becsült értéke, tervezett időtartama

8. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos 
előzetes tájékoztató, előminősítési rendszer stb.):
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Mellékletek:
a) ha a  fejlesztést több önkormányzat közösen kívánja megvalósítani vagy a  fejlesztés több önkormányzat 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatát, területét érinti, úgy az  érintett önkormányzatoknak 
a fejlesztés megvalósítására vonatkozó közösen aláírt megállapodása,

b) a tervezett fejlesztésre vonatkozó előzetes fejlesztési terv legalább az alábbi tartalommal:
– a fejlesztés célja, a  fejlesztéssel elérni kívánt eredmény, a  fejlesztés milyen módon szolgálja 

az európai uniós előírások, célok elérését, a fejlesztésre az OHKT mely előírása, célja, feltétele alapján 
kerül sor,

– a fejlesztés gazdaságossági számítása (bekerülési költség levezetése, részletezése, költség-haszon 
elemzés, amely külön kitér a környezeti externáliákra is),

– fejlesztés műszaki bemutatása, különös tekintettel a kapacitásadatokra,
– fejlesztés időbeli ütemezésének bemutatása,
– fejlesztésre vonatkozó koncepcióterv (különös tekintettel a hulladékáramok, hulladékmennyiségek 

kimutatására).

A Kormány 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, valamint
a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. 
(III. 28.) Korm. rendelet 3.  § (5)  bekezdésében a  „felmerülő költségeket a  közszolgáltató” szövegrész helyébe 
a  „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét az  állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátására létrehozott szervezet” szöveg lép.

2. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A hulladékgazdálkodási tervekre és a  megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. 
(VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  Koordináló szerv a  hulladékgazdálkodási tervben, valamint a  megelőzési programban foglaltakra 
a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter útján észrevételt és javaslatot tehet.
(4b) Az  OKTF NHI véleményezheti a  Koordináló szerv közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter útján 
megküldött észrevételeit és javaslatait, amelyről a  Koordináló szervet a  beérkezést követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 napon belül tájékoztatja.
(4c) A  (4b)  bekezdésben meghatározott véleményre a  Koordináló szerv a  beérkezést követően 10 napon belül 
észrevételeket és javaslatokat tehet, amelyekről a  közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter útján 
tájékoztatja az OKTF NHI-t.
(4d) Az  OKTF NHI a  hulladékgazdálkodási tervben, valamint a  megelőzési programban a  (4a) és (4c) szerinti 
javaslatokat és észrevételeket átvezeti.”
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3. §  Az R1.
1. 1.  § (1)  bekezdésében a „civil szervezetek, továbbá” szövegrész helyébe a „civil szervezetek, a  hulladékról 

szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Ht.) 32/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra létrehozott szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv), továbbá” 
szöveg,

2. 1. § (3) bekezdésében az „önkormányzatok és” szövegrész helyébe az „önkormányzatok, a közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter, a Koordináló szerv és” szöveg,

3. 2. §-ában a „környezetvédelemért felelős miniszternek megküldi” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért 
felelős miniszternek a Koordináló szerv közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter útján megadott 
egyetértésével együtt megküldi” szöveg,

4. 1.  melléklet 1.  pontjában a  „vízügyi hatóságot” szövegrész helyébe a  „vízügyi hatóságot és a  működési 
területével érintett vízügyi igazgatóságot” szöveg

lép.

3. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A közszolgáltató kiválasztásáról és a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 1.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő  
(6)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  felhívásban az  ajánlatkérő előírja, hogy a  közös ajánlattevők jelöljék meg maguk közül, akit – nyertességük 
esetén – az ajánlatkérő közszolgáltatónak tekint.
(6) A  felhívásban hivatkozni kell arra, hogy az  Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben 
(a továbbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelelően kell a közszolgáltatást ellátni.
(7) Az  ajánlatkérő a  közszolgáltató kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, amelyet a  legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő szempont vagy a legalacsonyabb költség értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál.
(8) A  szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempontnak minősül minden olyan értékelési részszempont, 
amely alkalmas arra, hogy a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szakmai színvonalát javítsa. 
Az ajánlatkérő értékelési résszempontként veheti figyelembe különösen
a) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértékét (például 
a teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma, vezető szakemberek létszáma, állandó munkatársak létszáma, 
feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőr, külső ellenőr alkalmazása),
b) az ajánlattevő személyi állományának képzettségét és tapasztalatát,
c) a munkavégzés értékelésére vonatkozó részszempontokat, ezen belül
ca) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó módszer bemutatását,
cb) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtásához kapcsolódó környezetvédelmi, fenntarthatósági 
megoldásokat,
cc) az OHKT-ben az adott közszolgáltatási területre előírt minimumfeltételeken felüli plusz szolgáltatások nyújtását.
(9) Az ajánlati ár az értékelés során nem vehető nagyobb mértékben figyelembe, mint a többi értékelési szempont 
együttesen.
(10) Az  ajánlati ár értékelési szempont keretében a  szolgáltatási díjon felüli, az  ajánlatkérő által a  nyertes 
ajánlattevőnek fizetendő díjak értékelhetők.
(11) Az ajánlatkérő nem értékelheti a közszolgáltatási díj, valamint a szolgáltatási díj mértékét.
(12) A  Kbt. 135.  § (1)  bekezdése szerinti teljesítésigazolás alatt az  ajánlatkérő által a  nyertes ajánlattevő részére 
kiadásra kerülő teljesítésigazolás értendő.”

5. §  Az R2. 2. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ajánlatban meg kell jelölni a  közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag az  ajánlattevő vagy 
a  részvételre jelentkező harmadik személlyel kíván szerződést kötni, és meg kell jelölni ezen szerződésnek 
a  közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés értékéhez viszonyított mértékét, arányát, ha 
az meghaladja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés nettó értékének 10 százalékát.
(4) Az ajánlatkérő a szakmai ajánlat keretében nem értékelhet olyan körülményt, amelyet a közbeszerzési eljárásban 
az alkalmasság körében feltételül szabott.
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(5) Az  ajánlatkérő az  alkalmassági követelmények, vagy az  értékelési szempontok között köteles legalább 
az (1) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott feltételekre kiterjedő előírást megfogalmazni.”

6. §  Az R2. 3. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a  közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a  következő feltételekkel kell 
rendelkeznie:)
„e) a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel.”

7. §  Az R2. 4. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Ht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően a következőket 
tartalmazza:]
„f ) az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, 
az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet 4. § (1)–(3) bekezdéseiben és 11–12. §-ában foglalt feltételeket.”

8. §  Az R2.
1. 1.  § (1)  bekezdésében a  „programokkal, valamint” szövegrész helyébe a  „programokkal, az  Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel (a továbbiakban: OHKT), valamint” szöveg,
2. 1.  § (2)  bekezdésében a „2011.  évi CVIII.  törvényben” szövegrész helyébe a „2015.  évi CXLIII.  törvényben” 

szöveg,
3. 1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „és közlekedési” szövegrész helyébe az „és az  OHKT-ben meghatározott 

közlekedési” szöveg,
4. 1. § (2) bekezdés g) pontjában a „tervben, továbbá” szövegrész helyébe a „tervben, az OHKT-ben, továbbá”, 

a „célokat és követelményeket” szövegrész helyébe a „célokat, előírt feltételeket és követelményeket” szöveg,
5. 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „Kbt. 128. §-ában” szövegrész helyébe a „Kbt. 138–140. §-ában” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az R2. 4. § (1) bekezdés d) pontja.

4. Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez 
kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről 
szóló 109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó 
követelések engedményezéséről és az  engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről szóló 109/2014. (IV. 1.) 
Korm. rendelet 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állam nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a 2. § szerinti, a pénztárgépek beszerzésére 
irányuló szerződések módosulását vagy megszűnését eredményező jogokat azon engedményezők szerződései 
tekintetében gyakorolja, akik nem tesznek az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot.
(5) Az engedményező – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a hulladékgazdálkodással összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 15. napig 
az  általa vezetett minisztérium honlapján közzétett hirdetményében megjelölt címre, a  hirdetmény közzétételét 
követő 30. napig postára adott – írásbeli nyilatkozatot tehet az állam részére arról, hogy nem kívánja a pénztárgép 
beszerzésére irányuló szerződésének módosulását vagy megszűnését eredményező jog állam általi gyakorlását.”

5. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 71/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Nem kell nyilvántartást vezetnie:
a) a Ht. 12.  § (2a)  bekezdése szerinti nevelési-oktatási intézménynek a  területén kialakított átvételi helyen átvett 
papírhulladékról;
b) a hulladéktermelőnek – a  Ht. 66.  § (1)  bekezdésében foglaltakra tekintettel – a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékról;
c) a hulladéktermelőnek, illetve a  speciális gyűjtőhely üzemeltetőjének a  gyűjtőhelyen átadott vagy 
gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladékról.”

 (2) Az R. 11. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem kell adatszolgáltatást teljesíteni a 3. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben.”

 (3) Az R. 13. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Az ellenőrzési rendszer, illetve a  környezetvédelmi hatóság az  értesítést kizárólag a  Kormány által kötelezően 
nyújtott biztonságos kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás által biztosított értesítési 
tárhelyre küldi meg.”

2. §  Az R.
a) 12. § (4) bekezdés b) pontjában a „8. munkanapig” szövegrész helyébe a „30. napig”,
b) 14. § (1) bekezdés b) pontjában a „30. munkanapig” szövegrész helyébe a „60. napig”,
c) 14.  § (3)  bekezdésében az „erről haladéktalanul” szövegrész helyébe az „erről haladéktalanul, az  értesítési 

tárhelyre küldött értesítéssel”,
d) 1.  melléklet 2.  pont 2.2.  alpont g)  pontjában, a  4.  pont 4.2.1.  alpont d)  pontjában, valamint a  6.  pont 

6.2. alpont e) pontjában a „H kódja” szövegrész helyébe a „HP kódja”
szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. 
(XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2.  § (1)  bekezdés 7a.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő 7b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„7a. megelőlegezési szerződés: a  15.  § (1a)  bekezdése szerinti célból, likviditás biztosítása érdekében a  megyei 
önkormányzat részére nyújtott visszatérítendő hazai támogatás (a  továbbiakban: megelőlegezés) folyósítása és 
visszafizetése tárgyában kötött támogatási szerződés,
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7b. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai 
Halászati Alapból, valamint az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések 
pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerv,”

2. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„5. Az  EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat, valamint 
a  Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása 
előirányzat felhasználási szabályai”

3. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat 
célja a  Nemzeti Fejlesztési Terv, az  Új Széchenyi Terv, az  INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok, 
az  EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek, a  Svájci Alap támogatásból megvalósuló projektek, 
valamint az  Európai Területi Együttműködés lebonyolításához kapcsolódó, közreműködő szervezetek által ellátott 
tevékenységek finanszírozása lebonyolítási vagy támogatási szerződés útján.”

4. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„6. A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat felhasználási szabályai”

5. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: előirányzat) célja a  Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében 
el nem számolható költségeinek finanszírozása a  fővárosi önkormányzat és az  állam közötti – a  budapesti 4-es  – 
Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló  
2005. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: 2005. évi LXVII. törvény) 5. §-a szerint – módosított finanszírozási szerződés 
alapján.
(2) Az előirányzat
a) a  Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek 
finanszírozására, és
b) az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozására
használható fel.”

6. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  előirányzat célja a  2014–2020 programozási időszakban a  megyei önkormányzatok részére a  272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. és 3.12.1. pontja szerinti tevékenység ellátása érdekében megelőlegezési 
szerződés keretében megelőlegezés biztosítása.”

7. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § (1) A megyei önkormányzat a megelőlegezést kérelemmel igényelheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a megyei önkormányzat
aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) fizetési számla számát,
b) a megelőlegezéssel érintett tevékenységet,
c) a megelőlegezéssel érintett tevékenység időtartamát és a megelőlegezés felhasználásának határidejét,
d) a megelőlegezés igényelt összegét,
e) a pénzügyi tervet, valamint
f ) a megelőlegezés igénylése indokainak részletes, számszerűsített bemutatását.
(3) A megelőlegezés összege nem haladhatja meg megyei önkormányzatonként az évi 200 000 000 forintot.
(4) A megelőlegezési szerződést írásba kell foglalni.
(5) A megelőlegezés rendelkezésre bocsátása egy összegben történik.
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(6) A megelőlegezés vonatkozásában nem kell biztosítékot nyújtani.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására és a megelőlegezési szerződés megkötésére sor kerülhet a megyei 
önkormányzat részvételével, a  települési önkormányzat által megvalósított közfeladat fejlesztési projekt európai 
uniós támogatási szerződése megkötését megelőzően is. Ebben az  esetben a  megyei önkormányzat köteles 
az európai uniós támogatási szerződés másolatát – annak megkötését követő 30 napon belül – a megelőlegezést 
nyújtó támogató részére benyújtani.
(8) A  megyei önkormányzat köteles a  települési önkormányzat közfeladat fejlesztési projektjének megvalósítása 
érdekében fel nem használt, valamint a  felhasznált, de a  közfeladat fejlesztési projekt európai uniós támogatási 
szerződése terhére el nem számolható megelőlegezést a  megelőlegezés nyújtása évének december 31. napjáig 
visszafizetni a megelőlegezést nyújtó támogató részére.
(9) Ha a megelőlegezés összege vagy annak egy része a települési önkormányzat közfeladat fejlesztési projektjének 
európai uniós támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, továbbá azt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
szerinti támogató kifizette, ennek összegét a kedvezményezett megyei önkormányzat köteles a támogatási előleg 
kedvezményezetti számlára történő megérkezését követő öt munkanapon belül a megelőlegezést nyújtó támogató 
részére visszafizetni.
(10) Szabálytalansággal érintett összeg visszafizetésére és el nem számolható költségek finanszírozására 
a megelőlegezés nem használható fel.”

8. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím  
8. jogcímcsoport) vonatkozásában]
„c) teljesítés igazoló:
ca) az  érintett, európai uniós forrással rendelkező program irányító hatóságának vezetője vagy az  általa írásban 
kijelölt személy,
cb) a kijelölt közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy
cc) a 15. § (1a) bekezdése szerinti esetben a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,”

9. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 15.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „előirányzat” szövegrész helyébe az  „előirányzat (ezen alcím 

alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat)” szöveg,
b) III. Fejezete címében az „ÖNERŐ-TÁMOGATÁS” szövegrész helyébe a „TÁMOGATÁSOK” szöveg,
c) 32.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „bekezdésben” szövegrész helyébe a  „bekezdésben, valamint 

a 40/A. §-ban” szöveg,
d) 40/A. § nyitó szövegrészében a „6. alcím 7. jogcímcsoport” szövegrész helyébe a „9. alcím 8. jogcímcsoport” 

szöveg,
e) 42.  § nyitó szövegrészében a  „Közreműködői intézményrendszer” szövegrész helyébe a  „Széchenyi 

Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak” szöveg, valamint
f ) 46. § nyitó szövegrészében a „Budapest 4-es metróvonal építésének” szövegrész helyébe a „Tömegközlekedési 

hálózat továbbfejlesztésének” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 14. § (4) bekezdésében a „budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal 

megépítésének állami támogatásáról szóló” szövegrész,
b) 15. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti” szövegrész.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 73/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyházi elismerésről és az  egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatást a 2. mellékletben meghatározottak szerint kell felosztani.”

2. §  Hatályát veszti az R. 3. melléklete.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 21/2016. (III. 31.) FM rendelete
a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, 
továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló  
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint a borászati termékek harmadik országokban  
2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának 
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A  szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá 
a  borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szőlő származási bizonyítvány iránti kérelmeket a  szüret befejezését követően, legkésőbb november 30-ig 
kell benyújtani a  borszőlő ültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró részére. November 30. utáni szüret esetén 
a kérelmet a szüret befejezését követő 8 napon belül kell benyújtani. A szőlő származási bizonyítványának kiadását 
a  HEGYIR-ben nyilvántartott ültetvényhasználó kérelmezi postai vagy személyes úton a  HNT által rendszeresített 
és a  HNT honlapján közzétett nyomtatványon vagy elektronikus úton a  HNT honlapján közzétett módon. A  szőlő 
származási bizonyítvány iránti kérelmen legalább a 8. számú melléklet szerinti adatokat kell megadni.”

 (2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szőlő származási bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell a  mérlegjegyet, a  felvásárlási jegyet vagy 
átvételi elismervényt vagy ezek másolatát, vagy a kérelem aláírásával nyilatkozni kell a saját feldolgozásról.”

 (3) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  szőlő származási bizonyítványát a  9. számú melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni, és a  kérelemtől 
függően papír alapon vagy elektronikusan kell kiadni. A  papír alapon kiadott példányok közül az  első, eredeti 
példány a  feldolgozóé. A  második példányt abban az  esetben kell kiadni a  termelő részére, amennyiben az  nem 
azonos a  feldolgozóval. A  borászati termék nyilvántartáshoz a  szőlő származási bizonyítvány másolata is 
mellékelhető.
(4) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
80.  § (3)  bekezdése szerinti adómentes bor (a  továbbiakban: adómentes bor) előállításához szükséges szőlő 
származási bizonyítvány papír alapon történő kiadása esetén annak csak a  második példányát kell kiadni, az  első 
példány a  hegybírónál marad. A  második példány a  vonatkozó adómentességi feltételek teljesülésének és 
az adómentes bor előállítására felhasznált szőlő igazolására szolgál.”

 (4) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  szőlő származási bizonyítvánnyal rendelkező szőlő további értékesítése esetén az  (1)  bekezdés szerint 
benyújtott kérelem alapján a  hegybíró a  szőlő származási bizonyítványának bevonását – elektronikus úton 
kiadott szőlő származási bizonyítvány esetén annak visszavonását – követően új szőlő származási bizonyítványt 
állít ki. Az  új szőlő származási bizonyítványt a  szőlőt felvásárlónak kell kiadni, a  bevont vagy visszavont szőlő 
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származási bizonyítvány számának a feltüntetésével. Amennyiben a szőlő felvásárló, a szőlőfajta, az eredetvédelmi 
és a  termékkategória is megegyezik, egy szőlő származási bizonyítványt kell kiadni. A  szőlő további feldolgozása 
esetén az  új származási bizonyítványt – az  előző származási bizonyítvány bevonásával, illetve visszavonásával 
egyidejűleg – az  ültetvény helye szerint illetékes hegybíró adja ki, a  kérelemtől függően papír alapon vagy 
elektronikusan.”

2. § (1) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  borászati termék származási bizonyítvány kiadását a  hegybíró által nyilvántartott, gazdasági aktaszámmal 
rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmezi 
személyesen, postai úton a  HNT által rendszeresített és a  HNT honlapján közzétett nyomtatványon vagy 
elektronikus úton a  HNT honlapján közzétett módon. A  nyomtatványon a  kérelmezőnek legalább a  10. számú 
melléklet szerinti adatokat kell megadnia.”

 (2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  első borászati termék származási bizonyítvány kiadásával egyidejűleg a  kiadott szőlő származási 
bizonyítványt be kell vonni, illetve elektronikus úton kiadott származási bizonyítvány esetén vissza kell vonni.”

 (3) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A  borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati terméktétel további feldolgozása esetén 
az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a feldolgozás helye szerint illetékes hegybíró a borászati termék 
származási bizonyítványának bevonását – elektronikus úton kiadott borászati termék származási bizonyítvány 
esetén annak visszavonását – követően a borászati termék további feldolgozásának megfelelően új borászati termék 
származási bizonyítványt állít ki. A kiadott borászati termék származási bizonyítványokban rögzített bormennyiséget 
a borászati termék nyilvántartás érintett borászati termék tételre vonatkozó részének másolata alapján kell rögzíteni. 
A borászati termék származási bizonyítványt a hegybíró csak abban az esetben adhatja ki, amennyiben a származási 
bizonyítvány kérelemhez mellékelt borászati termék nyilvántartás-másolat alkalmas a tétel azonosítására.
(9) Amennyiben a  borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati termék tételt több borászati 
termék tételre bontják meg, abban az  esetben az  (1)  bekezdés szerint benyújtott kérelmek alapján a  hegybíró 
a borászati termék származási bizonyítványának bevonását – elektronikus úton kiadott borászati termék származási 
bizonyítvány esetén annak visszavonását – követően borászati termék tételenként új borászati termék származási 
bizonyítványt állít ki és azon feltünteti a bevont, illetve visszavont borászati termék származási bizonyítvány számát. 
A  tételenként kiadott borászati termék származási bizonyítványok adattartalmának meg kell egyeznie a  bevont, 
illetve visszavont származási bizonyítványon szereplő, a borászati terméket meghatározó adatokkal. A  tételenként 
kiadott borászati termék származási bizonyítványokban rögzített, összegzett mennyiség – a  technológiai 
veszteségtől, a keletkezett borseprőtől, valamint a felhasznált tirázs és expedíciós likőrtől eltekintve – nem térhet el 
a bevont, illetve visszavont származási bizonyítványon szereplő mennyiségtől.”

3. §  A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  borászati termék származási bizonyítványát a  hegybíró a  11. számú melléklet szerinti tartalommal adja ki. 
A  borászati termék származási bizonyítványon csak a  HEGYIR-ben rögzített adatok szerepelhetnek. A  borászati 
termék származási bizonyítvány elektronikusan is kiadható.
(2) Borászati termék származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az  azt kiállító hegybíró részére 
kell bejelenteni, aki ennek tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített 
adatok alapján új sorszámú borászati termék származási bizonyítványt állít ki. Az  új borászati termék származási 
bizonyítvány megjegyzés rovatában kötelező feltüntetni a régi származási bizonyítvány számát és az új bizonyítvány 
kiállításának az okát. Az új borászati termék származási bizonyítvány kiadásáról a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel. 
Az elveszett vagy megsemmisült származási bizonyítványokat a hegybíró azonosító szám alapján érvényteleníti, és 
az érvénytelenítésről a borászati hatóságot minden hónap 10-éig értesíti.”

2. A borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának 
támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

4. §  A borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 
4/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 4/2015. (II. 19.) FM rendelet] 1.  § (3)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
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(Az akció olyan tevékenységek összessége, amely)
„b) megfelel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, 
az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet) 45. cikk (2) bekezdése szerinti intézkedések (a továbbiakban: intézkedéstípus) valamelyikének.”

5. §  A 4/2015. (II. 19.) FM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  program megvalósítása során az  5.  § (1)  bekezdés g)  pontjában foglaltak szerinti promóciós anyagokon 
a  Magyar Bor arculati kézikönyvben meghatározott védjegy (logó) alkalmazása szükséges. A  Magyar Bor arculati 
kézikönyv a Magyar Turizmus Zrt. honlapján érhető el.”

6. § (1) A 4/2015. (II. 19.) FM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A program megvalósítása során kizárólag a következő költségek támogathatóak:
az akció megvalósításában résztvevők utazási költsége, amelynek mértéke nem haladhatja meg a  program teljes 
költségvetésének 20%-át, és amely a következő költségnemeket foglalja magában:)
„bc) az autóval történő közlekedés költségei, ideértve a program megvalósítása érdekében fizetett autópályadíjat, 
az autóbérlés és a parkolás költségeit is, valamint”

 (2) A 4/2015. (II. 19.) FM rendelet 5. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A program megvalósítása során kizárólag a következő költségek támogathatóak:)
„k) a  célországban megjelenő sajtótermékek szerzői, az  uniós borok megismertetését elősegítő célországbeli 
szervezetek, társaságok képviselői
ka) számára váltott business osztályra szóló repülőjegy,
kb) beutaztatásához kapcsolódó költségek, utazási költségek a b) pont bb)–bd) alpontja szerint,
kc) taxival és tömegközlekedéssel történő utazásának költségei, továbbá
kd) szállásköltségei a 4. melléklet szerint, és étkeztetési költségei,
amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 30%-át;”

7. § (1) A  4/2015. (II. 19.) FM rendelet 6.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő  
(4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  miniszter által jóváhagyott programtól eltérni, az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
45. cikk (2) bekezdésében foglaltak betartása esetén,
a) az egyes akciók megvalósításának időpontja és helyszíne tekintetében, valamint
b) az egyes akciók legfeljebb négy, egyenként legalább 1500 eurós költségű részre osztásával lehetséges.
(4a) Egy akció kizárólag olyan – az  eredeti akció tartalmával megegyező – akciókra osztható fel, amelyek 
önmagukban is megfelelnek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikk (2) bekezdése szerinti 
intézkedéstípusok valamelyikének. A program módosításához a miniszter jóváhagyása szükséges.
(4b) Az  akciók részekre osztásával keletkezett akciókat a  pályázó a  jóváhagyott, eredeti akció tartalmával 
megegyező módon köteles megvalósítani. Az  akciók részekre osztásával keletkezett akciók költségeinek együttes 
összegének meg kell egyeznie az eredetileg jóváhagyott akció költségével.
(4c) Az akciók részekre osztásának jóváhagyása esetén
a) akciók részekre osztásával keletkezett akciók önálló akcióknak minősülnek, amelyekre az  akcióra vonatkozó 
összes előírást alkalmazni kell,
b) kifizetési kérelmet az  eredeti akció tekintetében csak az  akció részekre osztásával keletkezett akciókra 
vonatkozóan lehet benyújtani.”

 (2) A 4/2015. (II. 19.) FM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  (4)  bekezdés a)  pontja tekintetében a  program módosításának jóváhagyása iránti kérelmet a  módosítással 
érintett akció megvalósítását megelőzően kell a  minisztériumhoz benyújtani. A  (4)  bekezdés b)  pontja szerinti 
programmódosítás jóváhagyása iránti kérelmet legkésőbb az  eredeti akció felosztásával keletkezett első 
akció megvalósításával érintett borpiaci negyedévre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtását megelőzően 
kell a  minisztériumhoz benyújtani. A  2015/2016. borpiaci év esetén az  I–III. borpiaci negyedévre vonatkozó 
programmódosítás jóváhagyása iránti kérelmet legkésőbb 2016. május 31-ig kell a  minisztériumhoz benyújtani. 
A módosított program megvalósítására az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(6) A (4) bekezdés a) pontja tekintetében a módosítás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása előtt az (1) bekezdés 
szerint az MVH-hoz bejelentett akciók esetében az ügyfél köteles tájékoztatni az MVH-t az akció megvalósításának 
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új időpontjáról és helyszínéről. A  (4)  bekezdés b)  pontjának alkalmazása esetén az  ügyfél a  programmódosítás 
jóváhagyása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles arról az MVH-t is tájékoztatni.”

8. §  A 4/2015. (II. 19.) FM rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  kérelmező a  program egészének vagy részének a  megvalósítására szerződést köt, a  (4)  bekezdés 
a)–g)  pontja szerinti dokumentumok alatt a  kérelmezővel szerződő másik fél részére kiállított bizonylatokat és 
a másik fél által kötött szerződéseket is érteni kell.”

9. §  A 4/2015. (II. 19.) FM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  MVH az  egyes borpiaci évekre vonatkozó támogatást az  adott borpiaci évre az  1.  § (6)  bekezdésében 
megállapított keretösszeg erejéig a  borpiaci év kezdetét követő év október 15-ig, az  azt meghaladó részében 
a borpiaci év kezdetét követő év október 15. napja után fizeti ki.”

10. §  A 4/2015. (II. 19.) FM rendelet 9.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha a  kérelmező az  eredetileg jóváhagyott program akcióinak legalább 70%-át a  program befejezéséig nem 
valósítja meg, akkor az  addig kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül. Egy akció 
részekre osztása esetén, az  eredeti akció csak akkor tekinthető megvalósultnak, amennyiben az  összes – részekre 
osztással keletkezett – akció megvalósul. Az akciók részekre osztásával keletkezett akciók további részekre bontása, 
vagy az így létrejött akciók összevonása nem lehetséges.
(1a) Ha a  kérelmező a  3.  § (5)  bekezdése szerinti előírásokat nem alkalmazza a  program végrehajtása során, nem 
jogosult a vonatkozó támogatás igénybevételére.”

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése 2016. április 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint a 2. és 3. § 2017. február 1-jén lép hatályba.

12. §  Nem lép hatályba a  szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának 
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) 
FVM rendelet módosításáról szóló 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 3. §-a, 5. §-a és 6. §-a.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozata
Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

 1. A Kormány elfogadta Magyarország felülvizsgált, 2015.  évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervét, és elrendeli a  vízgyűjtő-
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21.  § (2)  bekezdése alapján annak 
közzétételét a Hivatalos Értesítőben.

 2. Hatályát veszti a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1156/2016. (III. 31.) Korm. határozata
a turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  turizmussal és a  vendéglátással kapcsolatos állami feladatoknak a  nemzeti fejlesztési miniszter 

feladatkörébe történő telepítésével, ideértve a Magyar Turizmus Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlását is;
 2. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági 

minisztert, valamint a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  szükséges jogszabály-módosítások 
előkészítéséről, valamint a további szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért a  Magyar Turisztikai Ügynökség létrehozásával az  egységes állami turizmusszakmai, 
rendezvénykoordinációs, turisztikai termékfejlesztési, valamint vendéglátással kapcsolatos feladatok ellátása 
érdekében;

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert az  egységes állami turizmus-fejlesztési koncepció és támogatási rendszer 
kidolgozására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. április 30.

 5. egyetért azzal, hogy a  turisztikai állami feladatok, valamint a  Magyar Turisztikai Ügynökség tevékenységének 
koordinálására kormánybiztos kerüljön kinevezésre a következők szerint:
a) a kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a nemzeti fejlesztési miniszter útján irányítja,
b) a kormánybiztos tevékenységének segítésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban szervezeti egység nem 

kerül létrehozásra, a kormánybiztos tevékenységének támogatása a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezeti 
keretei között kerül biztosításra;

 6. egyetért azzal, hogy a turisztikai források felhasználásával kapcsolatos szakpolitikai felelősség a nemzeti fejlesztési 
miniszterhez kerüljön;

 7. a 6. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági 
minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a turisztikai fejlesztésekkel összefüggésben rendelkezésre 
álló európai uniós források felhasználását támogató intézményrendszer átalakításával kapcsolatos feladatokról 
intézkedjen;
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Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. április 30.

 8. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy
a) a  turisztikai intézmény- és támogatási rendszer átalakításával összefüggésben vizsgálják felül a  Balaton 

Területfejlesztési Koncepció (2014–2030) és a  Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, 
valamint a  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a  2014–2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló 
beruházásokról szóló 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1821/2015. (XI. 12.) Korm. 
határozat] meghatározott ágazati feladataik előrehaladását, valamint

b) tegyenek javaslatot az  1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozat egységes turizmusszakmai szempontok 
érvényesítése érdekében történő módosítására oly módon, hogy az a) pontban meghatározott koncepció és 
program turisztikai elemeinek kialakításában a kormánybiztosnak egyetértési jogot biztosítanak.
Felelős: feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: 2016. április 30.

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