MAGYAR KÖZLÖNY

123. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2017. július 31., hétfő
Tartalomjegyzék

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező
közbeszerzési szakmai képzéséről

18091

Egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének javítása
érdekében történő módosításáról

18092

219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról

18094

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról

18099

20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet

Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző
automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti
Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról

18104

277/2017. (VII. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

18117

278/2017. (VII. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

18117

279/2017. (VII. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

18117

280/2017. (VII. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

18118

281/2017. (VII. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

18118

282/2017. (VII. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

18118

283/2017. (VII. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

18119

284/2017. (VII. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

18119

285/2017. (VII. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

18119

286/2017. (VII. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

18120

287/2017. (VII. 31.) KE határozat

A 286/2014. (VIII. 1.) KE határozat módosításáról

18120

1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

A 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes
kapcsolódó rendezvények előkészítéséről, valamint a kapcsolódó
feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

18120

1487/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar részvételről

18121

1488/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

A Startup Campus Budapest megvalósításáról a Millenáris Parkban

18122

1489/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

A KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. kormányhatározat alapján történő
egyedi innovációs támogatásáról

18122

218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

18090

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 123. szám

Tartalomjegyzék

1490/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

1491/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és
a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
módosításáról

18123

Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosító számú („A Tábor összeköt –
Erzsébet Táborok” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási
igényű projektjavaslat támogatásáról

18129

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 123. szám

III.

18091

Kormányrendeletek

A Kormány 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelete
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendeletet kell alkalmazni a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói bejegyzés megújításához szükséges
kötelező közbeszerzési szakmai képzésekre (a továbbiakban: közbeszerzési szakmai képzés).
(2) A közbeszerzési szakmai képzés szervezésére és lebonyolítására a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett
minisztérium, a Közbeszerzési Hatóság és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete
szerinti felsőoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: képző szervezet) jogosult.

2. A közbeszerzési szakmai képzések elismerése
2. §

(1) A közbeszerzési szakmai képzéseket a képző szervezet kezdeményezésére a közbeszerzésekért felelős miniszter
ismeri el. Az elismerés célja annak ellenőrzése, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók
névjegyzékbe vételének megújításához figyelembe vehető képzések az e rendeletben meghatározott, magas szintű
követelményeknek megfeleljenek.
(2) Elismerhető képzések a közbeszerzési, valamint a közbeszerzések tárgyával, szereplőivel, az eljárás lefolytatásával,
a közbeszerzési szerződésekkel összefüggő, különösen a jogi, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi képzések,
amennyiben azok képzési tematikájában a közbeszerzési vonatkozások legalább négyszer hatvan perc
időtartamban szerepelnek.
(3) A képző szervezetek az alábbi dokumentumok benyújtásával kezdeményezhetik az egyes képzések közbeszerzési
szakmai képzésként történő elismerését a közbeszerzésekért felelős miniszternél:
a)
kérelem, a képzés rövid bemutatásával, megjelölve annak célját, a részvétel feltételeit és a képzés időtartamát
(óraszámát);
b)
a képzés szakmai tartalmának, tematikájának részletes bemutatása;
c)
oktatók 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakmai tapasztalatát alátámasztó önéletrajza;
d)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az oktatók önéletrajzában szereplő személyes
adatok kezelésére vonatkozó, az Infotv. 3. § 7. pontja szerinti hozzájárulás.
(4) Az elismerés iránti kérelemről a közbeszerzésekért felelős miniszter huszonegy napon belül a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint döntést hoz. A hiányosan benyújtott
dokumentumok pótlására a közbeszerzésekért felelős miniszter egy alkalommal, nyolc napos határidőt biztosít
a kérelmező számára.
(5) A képzés elvégzésének a 4. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelembevételéhez nem kell külön elismertetni
a közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget.

3. A közbeszerzési szakmai képzés követelményei
3. §

(1) A közbeszerzési szakmai képzés célja, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók naprakész tudással,
magas szintű ismeretekkel és széles körű tapasztalaton alapuló felkészültséggel rendelkezzenek.
(2) Az elismerés feltétele, hogy a közbeszerzési szakmai képzésnek a mindenkor hatályos közbeszerzési jogi, polgári jogi
és pénzügyi jogi szabályokhoz kell igazodnia.
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(3) Közbeszerzési szakmai képzésként az olyan képzés ismerhető el, amely
a)
a közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít, és
b)
amelynek oktatói felsőfokú végzettségű, közbeszerzésekhez kapcsolódó szakterületen kiemelkedő
tapasztalattal rendelkező személyek.

4. Továbbképzési tanulmányi pontrendszer
4. §

(1) A közbeszerzési szakmai képzések 2. § szerinti elismerése során a közbeszerzésekért felelős miniszter minden
képzéshez meghatározott számú továbbképzési tanulmányi pontot rendel a képzés tematikájára és összetettségére
tekintettel.
(2) Az elismerés szempontrendszerét a közbeszerzésekért felelős miniszter minden év január 31. napjáig a honlapján
közzéteszi.
(3) A megszerzett továbbképzési tanulmányi pontok a képző szervezet által kiállított igazolástól számított két évig
használhatóak fel.
(4) A névjegyzékbe vétel megújításakor egyszeri alkalommal 15 továbbképzési tanulmányi pont értékben számítható
be a névjegyzékbe vétel megújítása iránti kérelem benyújtását megelőző hat éven belül megszerzett közbeszerzési
tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség. Közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú
továbbképzési szakon már megkezdett, de még be nem fejezett tanulmányok esetén a már lezárt félévvel
teljesített, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti kreditek a névjegyzékbe vétel megújításakor arányosan
beszámíthatóak.

5. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.
6. §		
A 4. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a miniszter első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 15 napon
belül teszi közzé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosításáról
A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdésében és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,
a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (3)−(5) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 41., 52. és 53. pontjában,
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 37. és 54. pontjában, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 26. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott szakhatóság állásfoglalásában
a megkeresésben foglaltakkal kapcsolatban nyilváníthat véleményt, egyéb körülményről nem nyilatkozhat.”
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(2) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 34/B. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelemhez (8. számú melléklet) mellékelni kell:]
„b) nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy műemléki jelentőségű területen végzett bontás tudomásulvételéhez
kötött tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatósághoz történt bejelentés igazolását, valamint”
(3) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet]
3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] 13. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép, és a bekezdés a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti hatóság]
„d) eljár a kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás tekintetében az energetikai létfontosságú rendszerekkel és
létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban,
e) ellátja a villamos energiáról szóló törvény szerint a hálózati csatlakozással összefüggő tervek, valamint
a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre való alkalmasságának
elbírálását, továbbá
f ) ellátja
fa) a földgázellátásról szóló törvény szerint a fogyasztói vezeték üzembe helyezésének földgázelosztó általi,
fb) a villamos energiáról szóló törvény szerint a hálózati csatlakozás üzembe helyezésének hálózati engedélyes általi,
valamint
fc) a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe
helyezésének víziközmű-szolgáltató általi
megtagadása esetén az üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat.”
(2) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki)
„m) a villamos energiáról szóló törvény szerint a bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásának
vezetésével, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a kivitelezői jogosultsággal rendelkező
vízszerelők nyilvántartásának vezetésével”
(kapcsolatos eljárásokban.)

4. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez
1. A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sorának helyébe a következő
rendelkezés lép:
„

4.

A helyi településrendezési eszközökkel
való összhang megállapítása
kérdésében, valamint annak elbírálása
kérdésében, hogy az építmény vagy
Minden eljárásban. tevékenység a helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott
természetvédelmi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.

települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a kerületi jegyző

megyei jegyző,
fővárosban
a főjegyző

”

2. melléklet a 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez
1. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 782. és 783. ponttal egészül ki:
„782. Vízszerelési tevékenység bejelentése
783. Villanyszerelési tevékenység bejelentése”

A Kormány 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelete
a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról
A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 52. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a villamos energiáról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti
csatlakozóberendezéssel kapcsolatos, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésében
meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során – a 2. melléklet szerinti – tevékenységet folytat.
2. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell
bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell
a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.
(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy végezheti, aki
a)
rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,
b)
rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását az 1. §-ban
meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és
c)
nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.
(3) Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a 2. mellékletben meghatározott tevékenységet, ha
az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik
a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.
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(4) A Hatóság a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: villanyszerelő)
nyilvántartást vezet.
(5) A villanyszerelőknek a villamos energiáról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint
a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.
3. §

(1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha
a)
a villanyszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,
b)
a villanyszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
2. számú melléklet 19.9. pont e) vagy h) alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés
megvalósításában,
c)
a villanyszerelő súlyosan megsértette a villanyszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban
előírt – szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta vagy jelentős anyagi kárt
okozott, és ezt a Hatóság megállapította,
d)
a hálózati engedélyes kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a villanyszerelő nem
a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a villanyszerelést,
e)
a villanyszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.
(2) A Hatóság a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 28. §-ában meghatározott eseteken túlmenően akkor is törli a nyilvántartásból a villanyszerelőt, ha
az elhalálozott.
(3) A villanyszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység
újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és
a villanyszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

4. §		
Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9–11. és 23. cikkének való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez
A villanyszerelői nyilvántartásba vételre irányuló bejelentés adattartalma
I. Tevékenység megnevezése: Villanyszerelés
II. Bejelentő
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Neve/Cégneve:
Ha a bejelentő egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:
Ha a bejelentő gazdasági társaság vagy egyéni cég, akkor a nyilvántartási száma:
Székhelye:
Születési hely, idő (év, hó, nap):
Anyja neve:
Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):
Értesítési címe:
Telefonszáma:
Elektronikus levélcíme:
Díjfizető neve:
Számlázási címe:
A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele:
III. Nyilatkozatok

1.

Hozzájárulok/nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon a hatósági
nyilvántartásba bejelentett székhelyemet, telefonszámomat, faxszámomat és elektronikus elérhetőségemet
közzétegyék.
(a választott aláhúzandó)

2.

A felelősségbiztosítás fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára vállalom.

3.

Nyilatkozom, hogy az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelek.

4.

Gazdasági társaság vagy egyéni cég bejelentő esetében:
Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy
az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállaló o
személyesen közreműködő tag
o
IV. Végzettség, szakképesítés
..............................................................................................................................................
Jogosítottja: ..................................................

1.

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés
Jogosítottja: ....................................................
2.

...................................................... száma

...................................................... kelte

.......................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
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érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés
Jogosítottja: .......................................................
3.

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
Egyéb erősáramú villamosipari képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok), jogosultság
erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki
vezetése kisfeszültségű hálózatoknál (MV-VI-R)
Jogosítottja: ...................................................
4.

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki
vezetése korlátozás nélkül (MV-VI)
Jogosítottja: ..............................................
5.

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
..............................................................................................................................................
Jogosítottja: ..................................................
6.

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
..............................................................................................................................................
Jogosítottja: .........................................................
7.

...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
V. A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben előírt, a bejelentéshez
mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása
1. Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem
eredeti, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata
2. Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása
3. Felelősségbiztosítás igazolása
Kelt: ...............................................................
...................................................
aláírás
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2. melléklet a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez
Végezhető tevékenység

1.

2.

A villamos energiáról szóló
2007. évi
LXXXVI. törvény
27. § (5) bekezdésben
meghatározott saját
beruházás keretében
történő csatlakozás során
legfeljebb fázisonként
100 A túláramvédelmi
szervvel védett és
1000 V feszültségszintet
meg nem haladó
csatlakozóberendezés
létesítése, kivitelezése

A villamos energiáról szóló
2007. évi
LXXXVI. törvény
27. § (5) bekezdésben
meghatározott saját
beruházás keretében
történő csatlakozás során
csatlakozóberendezés
létesítése, kivitelezése
teljesítmény és
feszültségszint korlátozása
nélkül

Végzettség, szakképzettség, szakképesítés

Gyak. idő
(év)

1.1.1.
villanyszerelő;
kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő;
villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető;
villamos távvezeték építő, üzemeltető;
kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási
FAM szerelő;
kisfeszültségű FAM kábelszerelő;
kisfeszültségű kábelszerelő;
kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő;
középfeszültségű FAM szerelő;
középfeszültségű kábelszerelő;
erősáramú elektrotechnikus

–

1.1.2.
erősáramú berendezések felülvizsgálója
szakképesítés és érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgáló szakképesítés

–

1.2.
Az 1.2.1. pontban
felsorolt végzettség
felelős műszaki
vezetői jogosultsággal
és az
1.2.2. pont szerinti
szakképesítések

1.2.1.
villamosipari technikus, és erősáramú föld
feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és
kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki
vezetése kisfeszültségű hálózatoknál (MV-VI-R)

–

1.2.2.
erősáramú berendezések felülvizsgálója
szakképesítés és érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgáló szakképesítés

–

2.1.
A 2.1.1. pontban
felsorolt valamelyik
végzettség felelős
műszaki vezetői
jogosultsággal és a
2.1.2. pont szerinti
szakképesítések

2.1.1.
erősáramú villamosmérnök alapszak (BSc), és
erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek,
átalakító- és kapcsolóberendezések építésének
felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (MV-VI);
vagy
erősáramú villamosmérnök mesterszak (MSc),
és erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek,
átalakító- és kapcsolóberendezések építésének
felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (MV-VI)

–

2.1.2.
erősáramú berendezések felülvizsgálója
szakképesítés és
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
szakképesítés

–

1.1.
Az 1.1.1. pontban
felsorolt végzettségek
közül valamelyik és
az 1.1.2. pont szerinti
szakképesítések
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A Kormány 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelete
a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról
A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és végrehajtási rendelete
szerinti ivóvíz-bekötővezeték és szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatos, a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezés során – a 2. melléklet szerinti – tevékenységet
folytat.
2. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell
bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell
a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.
(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy végezheti, aki
a)
rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,
b)
rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását az 1. §-ban
meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és
c)
nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi
feltételeket a munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezés során biztosítani tudja, illetve az alkalmazott
technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.
(3) Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a 2. mellékletben meghatározott tevékenységet, ha
az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik
a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.
(4) A Hatóság a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: vízszerelő)
nyilvántartást vezet.
(5) A vízszerelőknek a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint
a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

3. §

(1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha
a)
a vízszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,
b)
a vízszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 70. §
(2) bekezdés d) pontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,
c)
a vízszerelő súlyosan megsértette a vízszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban előírt –
szakmai szabályokat, ami az élet és testi épség veszélyeztetését okozta, vagy jelentős anyagi kárt okozott, és
ezt a Hatóság megállapította,
d)
a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a vízszerelő nem
a felülvizsgált tervdokumentációnak vagy nem az ágazati, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezte
el a szerelést,
e)
a vízszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.
(2) A Hatóság a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 28. §-ában meghatározott eseteken túlmenően akkor is törli a nyilvántartásból a vízszerelőt,
ha az elhalálozott.
(3) A vízszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli
gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a vízszerelő
a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

4. §		
Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9–11. és 23. cikkének való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez
A vízszerelői nyilvántartásba vételre irányuló bejelentés adattartalma
I. Tevékenység megnevezése: Vízszerelés
II. Bejelentő
1.

Neve/Cégneve:

2.

Ha a bejelentő egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:

3.

Ha a bejelentő gazdasági társaság vagy egyéni cég, akkor a nyilvántartási száma:

4.

Székhelye:

5.

Születési hely, idő (év, hó, nap):

6.

Anyja neve:

7.

Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):

8.

Értesítési címe:

9.

Telefonszáma:

10.

Díjfizető neve:

Elektronikus levélcíme:

11.

Számlázási címe:

12.

A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele:
III. Nyilatkozatok

1.

Hozzájárulok/nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon a hatósági
nyilvántartásba bejelentett székhelyemet, telefonszámomat, faxszámomat és elektronikus elérhetőségemet
közzétegyék.
(a választott aláhúzandó)

2.

A felelősségbiztosítás fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára vállalom.

3.

Nyilatkozom, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket
a munkavégzés megkezdésekor biztosítani tudom, illetve az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt
feltételeknek megfelelek.

4.

Gazdasági társaság vagy egyéni cég bejelentő esetében:
Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy
az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállaló o
személyesen közreműködő tag o
IV. Képesítések

1.

……………… mestervizsga:
Jogosítottja: ……………………………
...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
2.

……………… mestervizsga:
Jogosítottja: ……………………………
...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
3.

……………… szakképzettség:
Jogosítottja: ……………………………
...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
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4.

……………… szakképesítés:
Jogosítottja: ……………………………
...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
5.

……………… szakképesítés:
Jogosítottja: ……………………………
...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
6.

……………… szakképesítés:
Jogosítottja: ……………………………
...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
7.

……………… szakképesítés:
Jogosítottja: ……………………………
...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok)
8.

……………… szakképesítés:
Jogosítottja: ……………………………
...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
9.

……………… szakképesítés:
Jogosítottja: ……………………………
...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
10.

……………… szakképesítés:
Jogosítottja: ……………………………
...................................................... száma

...................................................... kelte

................................................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése
V. A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben
előírt, a bejelentéshez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása
1.

Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem eredeti,
az eredeti bizonyítvány hiteles másolata

2.

Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása

3.

Felelősségbiztosítás igazolása
Kelt: ………………………………
………………………………
aláírás
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2. melléklet a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez
Végezhető tevékenység

1.

Ivóvíz-bekötővezeték építése,
kivitelezése

Végzettség, szakképzettség/szakképesítés

1.1. Az 1.1.1. pontban
felsorolt végzettségek
közül valamelyik,
az 1.1.2. pontban
felsorolt végzettségek
közül valamelyik,
az 1.1.3. pont szerinti
tevékenységek közül
valamelyik, valamint
az 1.1.4. pont szerinti
végzettség

Gyak. idő
(év)

1.1.1. Mérnök
– építőmérnök alapszak (BSc) vagy
– gépészmérnök alapszak (BSc)
További követelmény:
a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős
Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső
mérnöki vállalkozással megkötött szerződéssel
is igazolhatja a vállalkozó)

3

1.1.2. Technikus
– vízépítő szaktechnikus,
– vízgazdálkodó technikus,
– vízgépészeti technikus,
– víziközmű technikus,
– település vízgazdálkodási technikus,
– területi vízgazdálkodó technikus vagy
– vízépítő technikus

3

1.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával
rendelkező)
– víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,
– vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
– épületgépészeti csőhálózat- és
berendezés-szerelő,
– vízvezeték- és központifűtés-szerelő,
– csőhálózat- és berendezés szerelő (központi
fűtés- és csőhálózat szerelő),
– csőhálózat- és berendezés szerelő
(víz-gázvezeték és készülékszerelő),
– csőhálózat- és berendezés szerelő
vízvezeték- és készülékszerelő vagy
– központi fűtés- és csőhálózat-szerelő

–

1.1.4. Műanyag hegesztő

1
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2.

Szennyvíz-bekötővezeték építése,
kivitelezése

2.1. A 2.1.1. pontban
felsorolt végzettségek
közül valamelyik,
a 2.1.2. pontban
felsorolt végzettségek
közül valamelyik,
a 2.1.3. pont szerinti
tevékenységek közül
valamelyik, valamint
a 2.1.4. pont szerinti
végzettség

2.1.1 Mérnök
– építőmérnök alapszak (BSc) vagy
– gépészmérnök alapszak (BSc)
További követelmény:
a Mérnöki Kamara által regisztrált Felelős
Műszaki vezetői jogosultság (ezt külső
mérnöki vállalkozással megkötött szerződéssel
is igazolhatja a vállalkozó)

3

2.1.2. Technikus
– vízépítő szaktechnikus,
– vízgazdálkodó technikus,
– vízgépészeti technikus,
– víziközmű technikus,
– település vízgazdálkodási technikus,
– területi vízgazdálkodó technikus vagy
– vízépítő technikus

3

2.1.3. Szakmunkás (mestervizsgával
rendelkező)
– víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő,
– vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
–épületgépészeti csőhálózat- és
berendezés-szerelő,
– vízvezeték- és központifűtés-szerelő,
– csőhálózat- és berendezés szerelő (központi
fűtés- és csőhálózat-szerelő),
– csőhálózat- és berendezés szerelő
(víz-gázvezeték és készülékszerelő),
– csőhálózat- és berendezés szerelő
vízvezeték- és készülékszerelő vagy
– központi fűtés- és csőhálózat-szerelő

–

2.1.4. Műanyag hegesztő

1
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelete
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára
az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.)
NGM rendelet 1. melléklet 12d sorában meghatározott Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének
támogatása jogcímcsoport (a továbbiakban együtt: előirányzat) felhasználására terjed ki.
(2) Az előirányzat kezelésével kapcsolatos feladatokat, így különösen a nyilvántartási, pénzügyi és számviteli, valamint
ellenőrzési feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kezelő szerv) látja el.

2. §		
A rendelet hatálya
a)
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták
üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és
vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
szerinti felügyeleti szolgáltatóra, továbbá a kijelölt menedékes felügyeleti szolgáltatóra (a továbbiakban
együtt: felügyeleti szolgáltató),
b)
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjére
(a továbbiakban: üzemeltető) és
c)
a kezelő szervre
terjed ki.
3. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja
szerinti támogatás,
b)
csoportmentességi rendeletek: az Atr. 2. § 2a. pontjában felsorolt bizottsági rendeletek,
c)
egy és ugyanazon vállalkozás: az Atr. 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás,
d)
elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység,
e)
halászati és akvakultúra-termék: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről,
az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
5. cikk a) és b) pontjában meghatározott termékek,
f)
gazdasági tevékenység: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység,
amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot,
g)
mezőgazdasági termék: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) I. mellékletében felsorolt
termékek a halászati és akvakultúra-termékek kivételével,
h)
támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.
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4. §		
E rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás
a)
az 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek,
b)
az 1408/2013/EU bizottsági rendeletnek és
c)
a 717/2014/EU bizottsági rendeletnek
megfelelően nyújtható.

2. A támogatás mértéke, igénybevételének feltételei
5. §

(1) Az e rendelet szerinti vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) az Automata Felügyeleti Egység
(a továbbiakban: AFE) értékesítésében és telepítésében közreműködő, továbbá felügyeleti szolgáltatást nyújtó,
e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő, felügyeleti szolgáltató igényelheti az üzemeltetők
részére kedvezmény útján történő érvényesítés céljából.
(2) Az előirányzat terhére támogatás nyújtható az AFE értékesítésében és telepítésében való közreműködéshez,
továbbá a (7) bekezdésben foglaltak szerint a felügyeleti szolgáltatás nyújtásához.
(3) A támogatást kizárólag olyan felügyeleti szolgáltató igényelheti, amely az üzemeltetővel felügyeleti szolgáltatói
szerződést köt, és
a)
vállalja, hogy az AFE üzemeltető részére történő értékesítésében közreműködik, továbbá a 13. § (6) bekezdés
szerinti igazolás kiállításával kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemeltető részére az AFE megvásárlásához
és telepítéséhez az állami (de minimis) támogatás összegének megfelelő kedvezményt biztosít, és
b)
az AFE-t az állami adó- és vámhatósághoz bejelentett és regisztrációs számmal rendelkező
automataberendezésbe legkésőbb 2017. november 30. napjáig telepíti, és a telepítést követően működteti.
(4) A támogatást a felügyeleti szolgáltató abban az esetben igényelheti, ha a támogatás iránti kérelem benyújtásának
időpontjában
a)
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ában, továbbá
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 81. §-ában foglalt feltételeknek,
b)
nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozással, valamint végrehajtásra vagy
visszatartásra átadott köztartozása nincs.
(5) A (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat a felügyeleti szolgáltató, ha nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, köztartozásmentes adózói minőségéről szóló igazolással vagy
nemleges adóigazolással igazolja a kérelem benyújtásával egyidejűleg.
(6) A felügyeleti szolgáltató kérelmében megjelöli
a)
az Ávr. 69. § (1) bekezdésben foglaltakat,
b)
azon AFE-k darabszámát, amely értékesítésében és telepítésében az általa igényelt támogatás összegének
megfelelő kedvezmény biztosításával közreműködik és amelyet működtetni vállalt, és
c)
azt a pénzforgalmi bankszámlaszámát, amelyre a támogatás folyósítását kéri.
(7) A támogatás mértéke AFE-nként százhúszezer forint, amely magában foglalja az AFE árát és a telepítéssel
összefüggő valamennyi díjat és költséget. Ha az AFE ára, valamint a telepítéssel összegfüggő valamennyi díj és
költség együttes összege nem éri el a százhúszezer forintot, a fennmaradó rész a felügyeleti szolgáltatás díjára is
elszámolható. A felügyeleti szolgáltató által a telepítéssel összefüggésben felszámított valamennyi díj és költség
legfeljebb az AFE ára és a támogatás mértéke közötti különbözetnek megfelelő összeg lehet.
(8) A felügyeleti szolgáltató a kérelem benyújtásával egyidejűleg
a)
nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról,
b)
az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt – az igényelt támogatás összegével megegyező mértékű –
biztosítékot nyújtja a kezelő szerv részére, és
c)
30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási címpéldányát vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját benyújtja a kezelő szerv részére.

6. §		
A támogatással értékesített AFE telepítésének határideje az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerint vállalt AFE darabszám
a)
legalább 40%-a tekintetében 2017. szeptember 30-a,
b)
legalább 60%-a tekintetében 2017. október 31-e,
c)
100%-a tekintetében 2017. november 30-a.
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7. §

(1) A támogatás iránti kérelmet és a jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumokat (a továbbiakban együtt:
kérelem) a kezelő szerv honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) történő regisztrációt
követően a felügyeleti szolgáltató nyújtja be.
(2) A kérelmet
a)
2017. augusztus 31-ig elektronikusan az eAdaton keresztül és
b)
az a) pont szerinti elektronikus kérelem benyújtását követő 7 napon belül – az 5. § (8) bekezdés c) pontja
szerinti aláírással ellátva – papír alapon
kell a kezelő szerv részére benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása az elektronikusan történt benyújtás sorrendjében történik. A kérelem akkor tekinthető
benyújtottnak, amikor az az eAdaton rögzítésre került.
(4) Az elektronikusan benyújtott kérelem akkor tekinthető érvényesnek, ha a benyújtást követő 7 napon belül
a papíralapú változat is beérkezik a kezelő szervhez.
(5) A felügyeleti szolgáltató legfeljebb 5 darab támogatás iránti kérelmet nyújthat be oly módon, hogy az első
kérelemben legfeljebb 10 000 darab AFE-ra igényelhet támogatást, és az első kérelem benyújtásától a második
kérelem benyújtásáig legalább 8 napnak el kell telnie. A támogatás iránti kérelmekben megjelölt AFE darabszám
mindösszesen legfeljebb 27 000 darab lehet.
(6) A kezelő szerv a kérelmet a papíralapú változat beérkezéstől számított 7 napon belül elutasítja, vagy támogatói
okirattal közli a felügyeleti szolgáltató részére folyósítható támogatás összegét.
(7) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelem nem érkezik be határidőben, vagy ha az elektronikusan és a papír
alapon benyújtott kérelem eltér egymástól, továbbá ha az egy kérelemben szerepeltetett AFE darabszám, vagy
a korábban benyújtott kérelmekben szerepeltetett AFE darabszám együttesen meghaladja az (5) bekezdésben
meghatározott maximális darabszámot, a kezelő szerv tájékoztatja a felügyeleti szolgáltatót arról, hogy a kérelme
érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
(8) A kezelő szerv a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítja a támogatást.

8. §

(1) A kezelő szerv a támogatást támogatási előlegként nyújtja.
(2) Az AFE értékesítésében és telepítésében való közreműködésért nyújtott támogatási előleggel a felügyeleti
szolgáltatónak legkésőbb 2018. január 31-ig el kell számolnia.
(3) A támogatási előleggel való elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a felügyeleti szolgáltató megküldi az Ávr.
93. § (3) bekezdése szerinti számlaösszesítőt és a kérelem papír alapon történő benyújtását követően, az AFE
üzemeltető részére történő értékesítéséről és az AFE telepítéséről kibocsátott számla hiteles másolatát, továbbá
a 9. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait.
(4) A felügyeleti szolgáltató a kezelő szerv által meghatározott formában elkészített elszámolást és annak igazolására
szolgáló (3) bekezdés szerinti dokumentumokat elektronikusan és az 5. § (8) bekezdés c) pontja szerinti aláírással
ellátott okiratokat papír alapon is a (2) bekezdésben foglalt határidőig küldi meg a kezelő szervnek.
(5) A (4) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a felügyeleti szolgáltató az üzemeltető részére az AFE
értékesítéséről és beszereléséről kibocsátott elektronikus számlát kizárólag elektronikusan, a papír alapon
kibocsátott számlát kizárólag papír alapon küldi meg a kezelő szerv részére.

9. §

(1) A felügyeleti szolgáltató elkülönített, analitikus nyilvántartást vezet a támogatott AFE-val ellátott
automataberendezések üzemeltetőivel kötött felügyeleti szolgáltatói szerződések alábbi adatairól, amelyeket 2018.
január 31-ig az eAdaton keresztültovábbít a kezelő szerv részére:
a)
az üzemeltető neve,
b)
az üzemeltető adószáma,
c)
az üzemeltető székhelye,
d)
a felügyeleti szolgáltatói szerződés létrejöttének időpontja,
e)
a felügyeleti szolgáltatás kezdő időpontja,
f)
az AFE-val ellátott automataberendezés üzemeltetési helye,
g)
az AFE-val ellátott automataberendezés regisztrációs száma,
h)
az az ár, amelyért az AFE az üzemeltető részére értékesítésre került,
i)
az az ár, amelyért az AFE az üzemeltető részére telepítésre került,
j)
a h) és i) pont szerinti ár támogatástartalma.
(2) Az Áht. 56/B. §-ában foglaltak érdekében a felügyeleti szolgáltató az eAdaton keresztül adatot szolgáltat a csekély
összegű támogatások mértékéről, az üzemeltetők adatairól a kezelő szerv által előírt módon.
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10. §		
A felügyeleti szolgáltató a támogatás igénybevételére tekintettel a 2. melléklet szerinti igazolásban kötelezettséget
vállal arra, hogy a Rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő AFE értékesítésében és telepítésében való
közreműködés keretében az üzemeltető részére az állami (de minimis) támogatás összegének megfelelő mértékű
kedvezményt biztosít. A felügyeleti szolgáltató a 2. melléklet szerinti igazolást 2 példányban állítja ki, amelynek
egyik példányát átadja az üzemeltető részére.

3. A támogatás jogszerű igénybevételének utólagos ellenőrzése
11. §

(1) A kezelő szerv a támogatás igénybevételének jogszerűségét a felügyeleti szolgáltatónál dokumentumok
bekérésével és az állami adó- és vámhatóság megkeresésével vizsgálja.
(2) Az üzemeltető részére nyújtott 10. § szerinti kedvezmény biztosítását a felügyeleti szolgáltató az üzemeltetővel
megkötött felügyeleti szolgáltatói szerződéssel, az üzemeltető 1. melléklet szerinti nyilatkozatával és az AFE
üzemeltető részére történő értékesítéséről és az AFE telepítéséről kiállított számla hiteles másolatával igazolja.
(3) Az AFE telepítése és működtetése akkor minősül teljesültnek, ha az állami adó- és vámhatóság az (1) bekezdés
szerinti megkeresésre adott tájékoztatása szerint az AFE üzembehelyezési folyamata sikeresen befejeződött.
(4) Ha a kezelő szerv megállapítja, hogy a felügyeleti szolgáltató
a)
az 5. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felelt meg, és a támogatás folyósítása megtörtént,
b)
a 8–9. § szerinti kötelezettségének határidőben nem tett eleget, vagy ha az elszámolás, illetve az általa
vezetett nyilvántartás, teljesített adatszolgáltatás tartalmilag – ide nem értve az (5) bekezdés szerinti esetet –
nem megfelelő,
c)
a támogatás igénybevételével értékesíteni, telepíteni és működtetni vállalt darabszámú AFE értékesítésében
vagy telepítésében nem működött közre, illetve az AFE működtetése nem valósult meg, vagy
d)
neki felróható egyéb okból jogosulatlanul vett igénybe támogatást,
a támogatás jogosulatlan igénybevételét, valamint a (6) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket a felügyeleti
szolgáltató terhére megállapítja.
(5) Nem állapítható meg a felügyeleti szolgáltató terhére a támogatás jogosulatlan igénybevétele, ha a támogatás
igénylése az üzemeltető által benyújtott valótlan tartalmú nyilatkozat alapján történt, feltéve, hogy a felügyeleti
szolgáltató bizonyítja, hogy a 13. § (2) bekezdése szerinti eljárás során a magatartása nem volt felróható.
(6) A támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a felügyeleti szolgáltató
a)
köteles a kötelezettségszegéssel érintett AFE-ra igénybe vett támogatást az Áht. 53/A. § (2) bekezdése és
az Ávr. 98. §-a szerinti ügyleti kamattal növelt összegben, a jogosulatlan igénybevételről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszafizetni a támogatói okiratban megjelölt számlára, és
b)
AFE-nként 10 ezer forint kötbért fizetni a támogatói okiratban megjelölt számlára azon AFE-k után, amelyek
tekintetében a vállalásának nem tett eleget.
(7) A támogatás késedelmes visszafizetése esetén a felügyeleti szolgáltató az Áht. 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr.
98. §-a szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
(8) Az (5) bekezdés szerinti esetben a kezelő szerv a támogatás jogosulatlan igénybevételét az üzemeltető terhére
állapítja meg azzal, hogy a jogkövetkezmények tekintetében a (6)–(7) bekezdésben foglaltakat az üzemeltetővel
szemben megfelelően alkalmazni kell. Az üzemeltető a visszafizetési kötelezettségét a kezelő szerv által megjelölt
számlára teljesíti.

4. Állami támogatási szabályok
12. §

(1) A 10. §-ban meghatározott kedvezmény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése
szerinti, az üzemeltetőnek nyújtott állami támogatásnak minősül, amely a 4. §-ban meghatározott bizottsági
rendeletek alapján nyújtható.
(2) A felügyeleti szolgáltatónak és az üzemeltetőnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat a felügyeleti szolgáltatói
szerződés létrejöttét követő 10 évig meg kell őriznie, és a kezelő szerv ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat
rendelkezésre bocsátani. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság
kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni, melyhez a felügyeleti szolgáltató adatszolgáltatást
teljesít a kezelő szerv részére.
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13. §

(1) Az üzemeltető legkésőbb a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötését követő 8 napon belül a felügyeleti
szolgáltató részére átadja
a)
a köztartozásmentes adózói minőségéről szóló igazolást vagy nemleges adóigazolást,
b)
az 1. melléklet szerinti nyilatkozatát.
(2) A felügyeleti szolgáltató az AFE telepítését megelőzően a (3)–(5) bekezdésben foglaltak szerint megállapítja, hogy
az üzemeltető által a 10. § szerint igényelt kedvezményre a 4. § szerinti bizottsági rendeletek közül melyeket kell
alkalmazni.
(3) Ha az üzemeltető az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 2. pontjában csak a c) vagy a d) lehetőséget jelöli meg, azaz
a megállapított arányok alapján a 10. § szerinti teljes kedvezményt az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
veszi igénybe, a felügyeleti szolgáltató a nyilatkozat alapján állapítja meg az üzemeltető szabad csekély összegű
támogatási keretét, és ennek alapján állapítja meg, hogy az üzemeltető jogosult-e a 10. § szerinti kedvezményre,
illetve annak teljes összegére.
(4) Ha az üzemeltető az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 2. pontjában a c) vagy a d) lehetőség mellett az a) vagy
a b) lehetőséget is megjelöli, a felügyeleti szolgáltató a 10. § szerinti kedvezménynek a c), illetve a d) lehetőségnél
feltüntetett arány szerinti része vonatkozásában a (2) bekezdésnek megfelelően jár el.
(5) Ha az üzemeltető az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 2. pontjában az a) vagy a b) lehetőséget jelöli meg, a felügyeleti
szolgáltató az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti szabad csekély
összegű támogatási keretének ellenőrzése céljából adatokat kér az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, illetve
a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatások nyilvántartását kezelő szervtől,
és a kapott adatok alapján állapítja meg a 10. § szerinti kedvezményre való jogosultságot.
(6) A felügyeleti szolgáltató a (3)–(5) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményéről az üzemeltetőt írásban értesíti
a 2. melléklet szerinti igazolás megküldésével.
(7) A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybevételének jogát
a kedvezményezett üzemeltetőre ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától.
A 10. § szerinti kedvezmény a (6) bekezdés szerinti igazolás keltének időpontjában minősül odaítéltnek.

5. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
14. §

(1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás
fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás mértékének megállapítása során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év
(a továbbiakban: pénzügyi időszak) alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának
összegét kell figyelembe venni.
(3) A támogatás az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű
támogatásokkal az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(4) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.

6. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
15. §

(1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás
bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében
a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások
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az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig
halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva
van, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített
felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági
termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatásban.
(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.

7. A 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
16. §

(1) A 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély
összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget,
figyelembe véve a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy
több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra
tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúra-ágazati
tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(4) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra tekintettel
a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben rögzített
felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúra-ágazati
tevékenység ne részesüljön az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.

8. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.
18. §		
A felügyeleti szolgáltató támogatás iránti kérelmet legkorábban e rendelet hatálybalépését követő 8. napon
nyújthat be.
19. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet, valamint
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c)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
20. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
(a továbbiakban: Előirányzat Rendelet) 3. § 24–25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„24. 12d. sora, 12e. sora, 28c. sora és 42. sora alapján 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági
csekély összegű támogatás,
25. 12d sora, 12e. sora és 42. sora alapján 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű
támogatás”
(nyújtható.)
21. §

(1) Az Előirányzat Rendelet 43. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„a) 12d. sora, 12e. sora és 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati
és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i
717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.),”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
(2) Az Előirányzat Rendelet 43. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„c) 12d. sora, 12e. sora, 28c. sora és 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

22. §		
Az Előirányzat Rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelethez
Nyilatkozat a csekély összegű támogatás igénybevételéhez
1. Az üzemeltető vállalkozó vagy vállalkozás (a továbbiakban: kedvezményezett) adatai
A

1
2
3
4
5
6
7

B

Név:
Székhely:
Levelezési cím (ha eltér a székhelytől):
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Jogi személy képviselője:
Jogi személy kapcsolattartó ügyintézője:

2. A támogatással érintett tevékenység típusa
(jelölje X-szel; legalább egy lehetőséget meg kell jelölni)
a)
A kedvezményezett elsődleges mezőgazdasági termeléssel1 foglalkozik, és az AFE-t e tevékenységéhez
kapcsolódóan (is) fel fogja használni.
Az AFE e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%
Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely,
azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet.

1

18111

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 123. szám

b)

A kedvezményezett halászati és akvakultúra-ágazathoz2 sorolható tevékenységet folytat, és az AFE-t
e tevékenységéhez kapcsolódóan (is) fel fogja használni.
Az AFE e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%
A kedvezményezett ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozási tevékenységet is
folytat, és az AFE-t e tevékenységéhez kapcsolódóan (is) fel fogja használni.
Az AFE e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%
A kedvezményezett egyéb, az a)–c) pontban meg nem jelölt tevékenysége(ke)t (is) folytat, és az AFE-t
e tevékenység(ei)hez kapcsolódóan (is) fel fogja használni.
Az AFE e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%

c)

d)

3. Nyilatkozat az egy és ugyanazon vállalkozásokról
1

2
3

A

B

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 717/2014/EU bizottsági rendelet és
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése3 értelmében a kedvezményezett az alábbi
vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve

Adószáma

4
5
6
7
4. Nyilatkozat az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás igényléséhez [a nyilatkozat
akkor töltendő ki, ha a 2. pontban a c) és/vagy d) lehetőséget (is) megjelölte a kedvezményezett]
Ezúton nyilatkozom a kedvezményezett nevében, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi
év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon
a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel
a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak
be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása
folyamatban van).
Nyilatkozatom az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)–(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges
adatokat is tartalmazza.4

Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott termékek előállítása, feldolgozása és forgalmazása.
Egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbiak közül legalább egy kapcsolat áll fenn: a) egy vállalkozás
rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai által birtokolt szavazati jogok többségével; b) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy
elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; c) a vállalkozás jogosult meghatározó befolyást
gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében
meghatározott rendelkezésnek megfelelően; d) egy vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb
részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül irányítja az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának
többségét. Az egy vagy több másik vállalkozáson keresztül az a)–d) pontjában említett kapcsolatok egyikével rendelkező vállalkozásokat is egy és
ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
4
Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén
létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás
később is jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta.
Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti
értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
2
3

A

B
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Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
7
A jelen rendelet 13. § (7) bekezdése szerinti időpont.
8
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet]
2. melléklete alapján. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. (Ha a támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják, akkor a támogatástartalom
a bruttó támogatási egyenértékkel azonos.)
5
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti időszakban egyéb
csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda
a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás
odaítélése előtt – értesíteni köteles a felügyeleti szolgáltatót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal
újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.
Kelt: 2017.
		
		

Kérelmező
(aláírásra jogosult képviselő)

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás
igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától.

9
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2. melléklet a 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelethez
I. Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott …… a …… mint a támogatást az annak címzettje felé kedvezmény formájában biztosító ezúton
igazolom, hogy a …… mint kedvezményezett …… bizottsági rendelet (HL ……, dátum, oldal) (a továbbiakban:
…… bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a(z) …… bizottsági rendelet alapján …… eurónak10 megfelelő forintösszeg
nyújtható.
Jelen igazolást a(z) …… bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.
Kelt, ……
		 ……………………………………………………………
		
Támogatást kedvezmény formájában nyújtó szervezet
		
(aláírás, pecsét)

II. Kötelezettségvállalás
Alulírott …… ezúton kötelezettséget vállalok arra, hogy a …… mint kedvezményezett részére az I. pont szerinti
bizottsági rendelet alapján …… Ft összegű de minimis támogatásnak megfelelő kedvezményt biztosítok
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata
Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet 10. §-a alapján.
Kelt, ……
		 ……………………………………………………………
		
Támogatást kedvezmény formájában nyújtó szervezet
		
(aláírás, pecsét)

A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál az e Rendelet kihirdetésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
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1. Az Előirányzat Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12d. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
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D
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F

G
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Kifizetésben
Előirányzat célja

név

részesülők
köre

Támogatás biztosításának

Támogatási

módja

előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő

Lebonyolító

szerv

szerv

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

„12d

360328

Kezelőszemélyzet

Az előirányzat

gazdasági

Egyedi döntés alapján

előleg

egyösszegű

–

Biztosíték lehet

nélküli automaták

az Automata Felügyeleti

társaság

a kedvezményezett

biztosítható

kifizetéssel

bekötésének

Egység beszerelésével,

részére kiadott

valamennyi

támogatása

telepítésével, valamint

támogatói okirat

– jogszabály
alapján beszedési

a kedvezményezett

üzemeltetésével

útján. Az élelmiszer-

összefüggő költségekhez

értékesítést

megbízással

nyújt forrást

kezelőszemélyzet

megterhelhető –

az élelmiszer-értékesítést

nélkül végző

fizetési számlájára

kezelőszemélyzet

automataberendezések

vonatkozó,

nélkül végző

Automata Felügyeleti

a támogató javára

automataberendezések

Egységgel történő

szóló beszedési

Automata Felügyeleti

ellátásához nyújtandó

megbízás

Egységgel történő

támogatásról szóló

benyújtására

ellátásához nyújtandó

20/2017. (VII. 31.)

vonatkozó

támogatásról szóló

NGM rendeletben

felhatalmazó

20/2017. (VII. 31.)

foglaltak

nyilatkozata

NGM rendeletben foglalt

figyelembevételével

Kincstár

–

–”
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3. melléklet a 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelethez

feltételek szerint
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2. Az Előirányzat Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
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kötelezettség

kötelezett adózónak

pénztárgéppel való

az online pénztárgép

teljesítésére

beszerzéséhez

2017. január 1-jétől

nyújtott támogatásról

kötelezett adózónak

szóló 39/2016.

az online pénztárgép

(XI. 15.) NGM rendelet

beszerzéséhez nyújtott

tartalmazza

–

egyösszegű
kifizetéssel

–

–

Nemzeti

–

–”

Adó- és
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 277/2017. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Czakkerné dr. Pásztor
Anita Irént 2017. augusztus 1. napjától 2020. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03618-2/2017.

A köztársasági elnök 278/2017. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Meggyesi Klárát
2017. augusztus 1. napjától 2020. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03618-3/2017.

A köztársasági elnök 279/2017. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Komlósiné dr. Sógor
Ildikót 2017. augusztus 1. napjától 2020. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03618-4/2017.
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A köztársasági elnök 280/2017. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Boda Zoltán
Krisztiánt 2017. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03618-5/2017.

A köztársasági elnök 281/2017. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Czompoly Tamást
2017. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03618-6/2017.

A köztársasági elnök 282/2017. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Guba Veronika
Ritát 2017. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03618-7/2017.
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A köztársasági elnök 283/2017. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Karádi Teodóra
Elidát 2017. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03618-8/2017.

A köztársasági elnök 284/2017. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kállai-Pál
Mercédesz Brigittát 2017. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03618-9/2017.

A köztársasági elnök 285/2017. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kovács Enikő
Juditot 2017. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03618-10/2017.
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A köztársasági elnök 286/2017. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Varga Vivien Édát
2017. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03618-11/2017.

A köztársasági elnök 287/2017. (VII. 31.) KE határozata
a 286/2014. (VIII. 1.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ződi Zita bírói
kinevezését a 2017. augusztus 1. napjától 2020. július 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2017. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03618-12/2017.

A Kormány 1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozata
a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények
előkészítéséről, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Vadászati Világkiállítás 2021. évben Magyarországon történő megrendezésével;
2. egyetért a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) (a továbbiakban: Tanács)
közti együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) módosításával, valamint
annak bemutatott szövegével;
3. felhatalmazza a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az Együttműködési Megállapodást Magyarország
Kormánya képviseletében aláírja;
Felelős:
miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2017. augusztus 31.
4. egyetért azzal, hogy a földművelésügyi miniszter szerződést kössön a Tanáccsal a Vadászati Világkiállítás
2021. évben Magyarországon történő megrendezéséhez történő hozzájárulására tekintettel;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Tanáccsal kötendő szerződésből eredő fizetési kötelezettségek
fedezetére biztosítson 41,4 millió forint forrást a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
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6.

7.
8.
9.
10.

XC. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
5. Nemzeti támogatások alcím, 5. Vadgazdálkodás támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés üteméhez igazodóan
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a földművelésügyi miniszter bevonásával – a Tanáccsal kötendő
szerződésből eredő fizetési kötelezettségek fedezetére biztosítson
a)
a 2018. évben 61,0 millió forint,
b)
a 2019. évben 72,4 millió forint,
c)
a 2020. évben 93,6 millió forint,
d)
a 2021. évben 119,1 millió forint
forrást a központi költségvetésről szóló törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés üteméhez igazodóan
a b)–d) alpontok tekintetében a központi költségvetés tervezése során
egyetért az Európai Lovas Játékoknak a Vadászati Világkiállítással egy időben, a Kincsem Parkban történő
megrendezésével;
támogatja az Európai Lovas Játékok pályázatának elkészítését, a szükséges infrastruktúra megvalósításához és
a verseny megrendezéséhez forrást biztosít;
felkéri a Magyar Lovassport Szövetség elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 7. pontban foglalt
rendezvény részletes programjának kidolgozása érdekében;
felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a földművelésügyi minisztert, hogy a 7. pontban foglalt rendezvény
részletes programjának kidolgozását követően gondoskodjanak annak a Kormány részére történő bemutatásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
Határidő:
az Európai Lovas Játékok részletes programjának kidolgozását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1487/2017. (VII. 31.) Korm. határozata
a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar részvételről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország kiállítóként vegyen részt a 2020. évi Dubaji Világkiállításon (a továbbiakban:
EXPO), és felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy jelezze Magyarország részvételi szándékát az Egyesült
Arab Emírségek és a Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions) felé;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Ügynökség) bevonásával gondoskodjon az EXPO-n való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési
és lebonyolítási feladatok ellátásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Ügynökség bevonásával készítse el az EXPO-n történő részvétel
szakmai koncepciójáról és pénzügyi tervéről szóló előterjesztést.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1488/2017. (VII. 31.) Korm. határozata
a Startup Campus Budapest megvalósításáról a Millenáris Parkban
A Kormány
1. egyetért „a Startup Campus Budapest megvalósításáról a Millenáris Parkban” koncepcióval, és felhívja
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Millenáris Nonprofit Kft. által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal, valamint az Enterprise Hungary Nonprofit Kft. bevonásával gondoskodjon az előkészítésről és
a megvalósításához szükséges intézkedésekről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökség fejezet részére – az 1. pontban elfogadott
koncepció Millenáris Nonprofit Kft. által történő megvalósítása érdekében – 2017. évben 1 773 690 000 forint,
2018. évben 2 250 312 000 forint, 2019. évben 1 030 000 000 forint forrást biztosítson.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. évben azonnal
2018. évben január 31-ig
2019. évben a költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1489/2017. (VII. 31.) Korm. határozata
a KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. kormányhatározat alapján történő egyedi innovációs támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a KNORR-BREMSE Fékrendszerek Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 6000 Kecskemét, Georg
Knorr u. 8.; cégjegyzékszám: 03-09-000007, a továbbiakban: Társaság) 1262 millió forint keretösszegben történő
támogatásával a „Globális, Skálázható Haszongépjármű Rendszerek fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítása
céljából;
2. felhívja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyék
meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti támogatásnak a 2017. és 2018. években a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alap előző években felhalmozódott szabad maradványa terhére, a 2019–2021. években
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetése terhére történő, következők szerinti biztosítása
érdekében:
a)
2017-ben 348 millió forint,
b)
2018-ban 287 millió forint,
c)
2019-ben 290 millió forint,
d)
2020-ban 18 millió forint,
e)
2021-ben 319 millió forint;
Felelős:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alap szabad maradványa igénybevételének engedélyeztetése körében,
nemzetgazdasági miniszter a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap szabad
maradványának felhasználásához való hozzájárulása körében
Határidő:
a 2017. évi 348 millió forint esetén azonnal,
a 2018–2021 évekre vonatkozóan az adott költségvetési év július 15-ig
3. felhívja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét, hogy az 1. pont szerinti támogatásnak
– a 2. pontban meghatározott ütemezésben történő – biztosítása érdekében a Társasággal támogatási szerződés
megkötése iránt intézkedjen.
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Felelős:
Határidő:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
a határozat közzétételét követő 10 napon belül

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1490/2017. (VII. 31.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat]
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b)
2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
2. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016.
(VII. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat] 2. melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.
3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
3.1. 1. pontjában foglalt táblázat
3.1.1.
E:4 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.2.
E:5a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. áprilisban” szöveg,
3.1.3.
E:5b mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. májusban” szöveg,
3.1.4.
E:5c mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.5.
A:6 mezőjében az „EFOP-1.2.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.2.1-15” szöveg,
3.1.6.
A:7 mezőjében az „EFOP-1.2.2-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.2.2-15” szöveg,
3.1.7.
C:15 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „2,40” szöveg,
3.1.8.
E:16a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.9.
A:17 mezőjében az „EFOP-1.3.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.3.1-15” szöveg,
3.1.10. C:20 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg,
3.1.11. C:23 mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,
3.1.12. E:23a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.13. E:23b mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.14. E:26a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.15. E:27 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. áprilisban” szöveg,
3.1.16. E:31a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. áprilisban” szöveg,
3.1.17. E:33 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.18. E:34 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.19. E:36 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.20. E:38a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.21. E:38d mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.22. E:38e mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.23. E:41 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.1.24. B:43 mezőjében a „koragyermekkori” szövegrész helyébe a „kora gyermekkori” szöveg,
3.1.25. C:44 mezőjében a „20,00” szövegrész helyébe a „22,86” szöveg, a „6,0” szövegrész helyébe
a „6,86” szöveg,
3.1.26. E:45a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. májusban” szöveg,
3.1.27. E:45b mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. áprilisban” szöveg,
3.1.28. E:46a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
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3.1.29.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

lép.

B:47 mezőjében az „a Kárpát-medence EU-tagállamaival” szövegrész helyébe az „az ifjúságügy,
egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos
országaival” szöveg,
3.1.30. C:47 mezőjében a „4,80” szövegrész helyébe a „4,00” szöveg,
3.1.31. E:47 mezőjében a „március” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1.
C:4 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „14,00” szöveg, az „1,35” szövegrész helyébe
a „2,10” szöveg,
3.2.2.
E:6 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.2.3.
E:7a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.2.4.
C:11 mezőjében a „12,01” szövegrész helyébe a „11,15” szöveg, a „2,01” szövegrész helyébe
az „1,15” szöveg,
3.2.5.
C:14 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „1,00” szöveg,
3.2.6.
E:14 mezőjében a „június” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.2.7.
E:16a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.2.8.
E:16d mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.2.9.
E:16e mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3. pontjában foglalt táblázat
3.3.1.
E:8a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.3.2.
E:8b mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.3.3.
E:8c mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.3.4.
E:11 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.3.5.
E:13 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.3.6.
E:17b mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.3.7.
E:17c mezőjében a „március” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.3.8.
E:17d mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. áprilisban” szöveg,
3.3.9.
E:21a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.3.10. E:21b mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.3.11. E:21c mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.3.12. E:26 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.3.13. E:26a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. májusban” szöveg,
3.3.14. C:27 mezőjében az „5,10” szövegrész helyébe az „5,72” szöveg,
3.3.15. E:27a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.3.16. C:29 mezőjében a „19,54” szövegrész helyébe a „20,21” szöveg,
3.3.17. B:37 mezőjében az „a felsőoktatás terén a Kárpát-medence EU-tagállamaival” szövegrész helyébe
az „a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” szöveg,
3.3.18. C:37 mezőjében az „5,30” szövegrész helyébe az „5,00” szöveg,
3.3.19. E:37 mezőjében a „március” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.3.20. E:39 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
4. pontjában foglalt táblázat
3.4.1.
E:3 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
3.4.2.
E:4 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
5. pontjában foglalt táblázat
3.5.1.
D:2 mezőjében a „standard” szövegrész helyébe az „alapok alapját végrehajtó szervezet jár el
pénzügyi közvetítőként” szöveg,
3.5.2.
E:2 mezőjében a „június” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.5.3.
E:3 mezőjében a „március” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.5.4.
E:4 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. májusban” szöveg,
3.5.5.
E:5 mezőjében a „március” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.5.6.
E:6 mezőjében a „március” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg
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4. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. melléklet
4.1. A:9 mezőjében az „EFOP-1.3.1-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.3.1-15” szöveg,
4.2. C:14a mezőjében a „Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Közegészségügyi Intézet” szöveg,
4.3. C:15 mezőjében a „Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Közegészségügyi Intézet” szöveg,
4.4. F:24 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
4.5. B:26 mezőjében a „koragyermekkori” szövegrész helyébe a „kora gyermekkori” szöveg,
4.6. C:26 mezőjében a „Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Közegészségügyi Intézet” szöveg,
4.7. C:27 mezőjében a „Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Közegészségügyi Intézet” szöveg,
4.8. D:27 mezőjében a „14,00” szövegrész helyébe a „16,00” szöveg,
4.9. E:27 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „6,86” szöveg,
4.10. D:32 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „14,00” szöveg, az „1,35” szövegrész helyébe a „2,10” szöveg,
4.11. E:39 mezőjében a „2,01” szövegrész helyébe az „1,15” szöveg,
4.12. G:47 mezőjében a „9000” szövegrész helyébe a „8700” szöveg,
4.13. C:55 mezőjében a „Főiskola” szövegrész helyébe az „Egyetem” szöveg,
4.14. F:58a mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. áprilisban” szöveg,
4.15. F:62 mezőjében a „2017. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. márciusban” szöveg,
4.16. G:62 mezőjében a „tanulmányi rendszerek jelző” szövegrész helyébe a „felsőoktatási információs rendszer
jelző és elemző” szöveg
lép.
5. Az 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
5.1. A:2 mezőjében az „RSZTOP-1.” szövegrész helyébe az „RSZTOP-1.1.1-16” szöveg,
5.2. C:2 mezőjében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg,
5.3. A:3 mezőjében az „RSZTOP-1.” szövegrész helyébe az „RSZTOP-1.1.1-16” szöveg,
5.4. C:3 mezőjében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg,
5.5. A:4 mezőjében az „RSZTOP-2.” szövegrész helyébe az „RSZTOP-2.1.1-16” szöveg,
5.6. C:4 mezőjében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg,
5.7. A:5 mezőjében az „RSZTOP-3.” szövegrész helyébe az „RSZTOP-3.1.1-16” szöveg,
5.8. A:6 mezőjében az „RSZTOP-4.” szövegrész helyébe az „RSZTOP-4.1.1-16” szöveg,
5.9. C:6 mezőjében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg,
5.10. A:7 mezőjében az „RSZTOP-5.” szövegrész helyébe az „RSZTOP-5.1.1-16” szöveg,
5.11. B:7 mezőjében a „Technikai segítségnyújtás 1.” szövegrész helyébe a „Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Program – technikai segítségnyújtás” szöveg,
5.12. E:7 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2017-ben” szöveg
lép.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1490/2017. (VII. 31.) Korm. határozathoz
1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 46b sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 46c sorral egészül ki:
(A)

(B)
(Felhívás neve)

(C)

(D)

(E)

[Felhívás keretösszege

(Felhívás meghirdetésének

(Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)]

módja)

tervezett ideje)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

46b.

EFOP-1.10.3-17

Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése
érdekében

5,00

egyszerűsített

2017. augusztus

46c.

EFOP-1.11.1-17

Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és
a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében
nonprofit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén

5,00

standard

Meghirdetve
2017. márciusban

„

”
2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 16f és 16g sora helyébe a következő sorok lépnek:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege

(Felhívás meghirdetésének

(Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)]

módja)

tervezett ideje)

16f.

EFOP-2.2.20-17

Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra
készültségi szintjének javítása

1,00

egyszerűsített

2017. augusztus

16g.

EFOP-2.2.0-16

Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése – szakellátások
minőségének és hozzáférésének javítása

2,30

kiemelt

Meghirdetve
2016. szeptemberben

„

”

(A)

(B)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

18.

EFOP-2.4.2-17

(C)

(D)

(E)

[Felhívás keretösszege

(Felhívás meghirdetésének

(Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)]

módja)

tervezett ideje)

1,00

egyszerűsített

2017. augusztus

„
Lakhatási körülmények javítása

”
4. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat 31b, 38c és 48. sora és
b)
3. pontjában foglalt táblázat 38. sora.
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3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki:
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2. melléklet az 1490/2017. (VII. 31.) Korm. határozathoz
Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
C:14a mezőjében a „Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet,” szövegrész, és
b)
G:32 mezőjében az „(erre eső forráskeret 4,50 milliárd forint)” szövegrész.

18127

18128

3. melléklet az 1490/2017. (VII. 31.) Korm. határozathoz
Az 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

[Projekt
(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő

támogatása

(Projekt benyújtásának

neve)

legfeljebb

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

(Mrd Ft)]

„

8.

9.

RSZTOP-5.1.1.-16

RSZTOP-5.1.1.-16

Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív
Program – technikai
segítségnyújtás

Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív
Program – technikai
segítségnyújtás

Hajléktalanokért
Közalapítvány

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

0,041

0,169

Megtörtént
2016-ban

a) A partnerszervezetek szükséges mértékű felkészítése,
együttműködésük elősegítése,
b) a közvélemény tájékoztatásához szükséges
rendezvényszervezési, kommunikációs és kiadványkészítési
tevékenységek,
c) a partnerszervezetek számára biztosított technikai
segítségnyújtás és kapacitásépítés.

Megtörtént
2017-ben

a) A partnerszervezetek szükséges mértékű felkészítése,
együttműködésük elősegítése,
b) a közvélemény tájékoztatásához szükséges
rendezvényszervezési, kommunikációs és kiadványkészítési
tevékenységek,
c) a partnerszervezetek számára biztosított technikai
segítségnyújtás és kapacitásépítés.
”
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A Kormány 1491/2017. (VII. 31.) Korm. határozata
az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosító számú („A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok” című),
hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosító számú, „A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok” című, hárommilliárd
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat (a továbbiakban: projektjavaslat) támogatásával
az 1. melléklet szerint,
2. egyetért a projektjavaslat támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti megkötésével.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

Projekt azonosító
száma

EFOP-1.2.12-172.
2017-00006

B
Projekt megnevezése

A Tábor összeköt
– Erzsébet
Táborok

18130

1. melléklet az 1491/2017. (VII. 31.) Korm. határozathoz
C

D

Támogatást igénylő

Támogatás

neve

(Ft)

Erzsébet
a Kárpát-medencei
Gyermekekért
Alapítvány

13 500 000 000

E
Projekt rövid bemutatása
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1. A projekt célja: a kevésbé fejlett régiókban élő diákoknak élményszerző, képességeik
kibontakoztatását támogató táborozási lehetőségek nyújtása.
2. Átfogó célok:
2.1. olyan országos kihatású táboroztatási program kialakítása, amely hozzájárul a szegregált
környezetben élők felzárkóztatásához, társadalmi integrációjához és szociális kompetenciáik
élményprogramok általi fejlesztéséhez,
2.2. a lakóhelytől távol olyan kedvező hatások érhetik a hátrányos helyzetű diákokat, amelyek révén
iskolai teljesítményük megfelelőbbé válhat, és a felnőtt társadalomban is értékteremtő szerepet
tölthetnek be,
2.3. szervezeti kompetencia fejlesztése és partnerkapcsolatok építése,
2.4. országos táboroztatási módszertani központ létrehozása, amelynek keretében egy komplex
módszertár kerül kialakítása.
3. Specifikus célok:
3.1. a táborok szakmai programjának folyamatos fejlesztése,
3.2. a szükséges felszerelések biztosítása a részt vevő diákoknak,
3.3. a táborokban új élményelemek kialakításával és meglévő elemek továbbfejlesztésével
(eszközökkel, módszerekkel, programokkal) nem-formális tanulási lehetőségek biztosítása minden
gyermek számára, különös tekintettel a speciális nevelési igényű és fogyatékkal élő gyermekekre,
3.4. kialakítani tervezett új elemek: családi életre nevelés, szociális kompetenciaterületet, érzelmi
intelligenciát erősítő programelemek, pályaorientációt, társadalmi befogadást segítő, érzékenyítő
elemek, elsősegélynyújtás elsajátítását támogató elemek, környezettudatosság, drog- és alkoholprevenció, digitális kompetenciafejlesztés.

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.

