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II. Törvények

2015. évi LVII. törvény
az energiahatékonyságról*

Az Országgyűlés a  nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez szükséges egyes feladatok meghatározása és 
e  feladatok végrehajtása feltételeinek biztosítása céljából, az  energiaellátás és energiafelhasználás hatékonyságának átfogó 
biztosítására, s ezzel az energiafogyasztói költségek csökkentését, valamint a környezeti erőforrások jövő nemzedékek számára 
történő megóvását elősegítve – az európai uniós jogi követelményekre figyelemmel – a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E törvény alkalmazásában:
 1. bázisévekben értékesített energiamennyiség: az  összes kiskereskedelmi energiaértékesítő által a  végső 

felhasználónak a  villamosenergia-, a  földgáz- és a  távhőszektorban 2010-től 2012-ig évente értékesített 
energiamennyiség számtani átlaga;

 2. egyéni fellépés: olyan fellépés, amely ellenőrizhető, és mérhető vagy megbecsülhető energiahatékonysági 
javulást eredményez és arra egy szakpolitikai intézkedés nyomán került sor;

 3. energia: az  energiastatisztikáról szóló, 2008. október 22-i 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 2.  cikk d)  pontja szerinti energiatermékek minden formája, éghető üzemanyagok, hő, megújuló 
energiák, villamos energia vagy az energia bármely más formája;

 4. energiagazdálkodási rendszer: az energiahatékonysági célkitűzést, valamint az annak elérését célzó stratégiát 
meghatározó terv egymással összefüggő vagy kölcsönhatásban lévő elemeinek összessége;

 5. energiahatékony beszerzéssel kapcsolatos dokumentáció: az  energiahatékony beszerzések lefolytatására 
köteles szervezet ezen beszerzései során keletkezett olyan irat, amely rögzíti a beszerzés energiahatékonysági 
jellemzőit, valamint azt a  tényt, hogy régi termék, épület cseréje vagy új beszerzés történt, továbbá 
a beszerzéssel elérhető éves energiamegtakarítás mértékét;

 6. energiahatékonyság: a  teljesítményben, a  szolgáltatásban, a  termékben vagy az  energiában kifejezett 
eredmény és a befektetett energia hányadosa;

 7. energiahatékonyság-alapú szerződés: az  energiafogyasztó és az  energiahatékonysági szolgáltató között 
létrejött olyan szerződés, amelyet teljes időtartama alatt ellenőriznek és nyomon követnek, és amelynek 
keretében nyújtott energiahatékonysági szolgáltatások ellentételezése a szerződésben megállapodott szintű 
energiahatékonyság-javulás vagy más energiahatékonysági kritérium teljesítésével összefüggésben történik;

 8. energiahatékonysági szolgáltatás: olyan fizikai előny, haszon vagy javak szerződés alapján történő biztosítása 
–  beleértve a  szolgáltatás nyújtásához szükséges üzemeltetést, karbantartást és ellenőrzést is, ha ilyen 
szolgáltatást e szerződés tartalmaz –, amelyek az energia és az energiahatékony technológia vagy cselekvés 
kombinációjából származnak és rendes körülmények között bizonyítottan az energiahatékonyság igazolható, 
mérhető vagy felbecsülhető javulásához vagy primerenergia-megtakarításhoz vezetnek;

 9. energiahatékonysági szolgáltató: az  a  gazdálkodó szervezet, aki energiahatékonysági szolgáltatást nyújt 
vagy egyéb energiahatékonyság-javító intézkedést hajt végre a  végső felhasználó létesítményében vagy 
helyiségében;

10. energiahatékonyság-javulás: az  energiahatékonyság növekedése a  technológiai, magatartásbeli vagy 
gazdasági változások vagy ezek kombinációjának eredményeképpen;

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 12-i ülésnapján fogadta el.
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11. energiamegtakarítás: az  az energiamennyiség, amellyel csökkent valamely energiahatékonyság-javító 
intézkedés végrehajtása után a mért vagy becsült fogyasztás az intézkedést megelőzőhöz képest, biztosítva 
az energiafogyasztást befolyásoló külső feltételeknek megfelelő normalizálást;

12. energetikai audit: az energetikai auditálás eredményeit tartalmazó, jogszabályban meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelő irat;

13. energetikai auditálás: olyan, meghatározott módszerrel végzett eljárás, amelynek célja megfelelő ismeretek 
gyűjtése valamely épület vagy épületcsoport, ipari vagy kereskedelmi művelet vagy létesítmény, magán- 
vagy közszolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonatkozóan, továbbá amely meghatározza és 
számszerűsíti a költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségeket és beszámol az eredményekről;

14. energetikai auditáló szervezet: energetikai auditálást végző gazdálkodó szervezet;
15. energetikai auditor: energetikai auditálást végző természetes személy;
16. gazdálkodó szervezet: a  polgári perrendtartásról szóló 1952.  évi III.  törvény 396.  §-ában meghatározott 

szervezet;
17. hatékony távfűtés: olyan távfűtési rendszer, amely legalább 50%-ban megújuló energia, 50%-ban hulladékhő, 

75%-ban kapcsolt energiatermelésből származó hő vagy 50%-ban ilyen energiák és hők kombinációjának 
felhasználásával működik;

18. hatékony távhűtés: olyan távhűtési rendszer, amely legalább 50%-ban megújuló energia, 50%-ban 
hulladékhő, 75%-ban kapcsolt energiatermelésből származó hő vagy 50%-ban ilyen energiák és hők 
kombinációjának felhasználásával működik;

19. jelentős korszerűsítés: olyan korszerűsítés, amelynek költsége meghaladja egy hasonló új egység beruházási 
költségének 50%-át azzal, hogy nem tekinthető jelentős korszerűsítésnek, ha a  tüzelőberendezést az  általa 
kibocsátott szén-dioxid leválasztására alkalmas berendezéssel szerelik fel azzal a céllal, hogy gondoskodjanak 
a szén-dioxidnak a geológiai tárolásáról;

20. kis- és középvállalkozás: a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvényben 
meghatározottak alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás;

21. kiskereskedelmi energiaértékesítő vállalat: az  a  gazdálkodó szervezet, amely villamos energiát, földgázt 
értékesít, valamint távhőt szolgáltat a végső felhasználó számára;

22. komplex korszerűsítés: az  épülethatároló szerkezetek és az  épületgépészeti rendszerek többségét érintő 
korszerűsítés, amely a korszerűsítés előtti szinthez képest jelentős energiahatékonyság-javulást eredményez;

23. közintézmény: a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott ajánlatkérő szervezet;
24. központi kormányzat: a minisztérium, a kormányhivatal országos hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, 

a  központi hivatal – a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kivételével – országos hatáskörrel rendelkező 
szervezeti egységei, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
országos hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, az  országos hatáskörrel rendelkező rendvédelmi 
szervek és honvédségi szervezetek; továbbá ha e  szervezetek körében egy adott hatáskör vonatkozásában 
nem létezik országos hatáskörű szervezeti egység, akkor azok a  szervezeti egységek vagy szervezetek, 
amelyek illetékessége együttesen terjed ki az ország területére;

25. nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés: a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos 
energia és a  hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló rendelet szerint nagy 
hatásfokúnak minősülő kapcsolt energiatermelés;

26. nagyvállalat: a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény alapján mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás;

27. névleges bemenő hőteljesítmény: az  adott energiaátalakító berendezésre vonatkozó hatósági határozatban 
vagy a  berendezés gépkönyvében vagy gyártói nyilatkozatában rögzített névleges teljesítményen történő 
üzemeltetéséhez szükséges, az  energiaátalakító berendezésbe bevitt hőteljesítmény megawattban (MW

th) 
kifejezve;

28. primerenergia-fogyasztás: a nem energiacélú felhasználással csökkentett bruttó belföldi energiafogyasztás;
29. teljes bemenő hőteljesítmény: az összes olyan műszaki egység névleges bemenő hőteljesítményének összege, 

amely a létesítmény részét képezi;
30. végrehajtási időszak: az energiahatékonysági célkitűzés végrehajtására rendelkezésre álló, 2014. január 1-jétől 

2020. december 31-ig terjedő időszak;
31. végső felhasználó: az  a  természetes személy vagy szervezet, aki vagy amely saját felhasználására vásárol 

energiát;



6362 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 70. szám 

32. végsőenergia-fogyasztás: az  ipar, a  közlekedés, a  háztartások, a  szolgáltatások és a  mezőgazdaság számára 
szolgáltatott energia, az energiaátalakítási ágazatnak és az energetikai iparnak szolgáltatott energiaszállítás 
kivételével.

II. FEJEZET 
AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI CÉLKITŰZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖZPONTI FELADATAI  
ÉS STRATÉGIAI DOKUMENTUMAI

2. Energiahatékonysági célkitűzés

2. § (1) Indikatív energiahatékonysági célkitűzésként kell meghatározni a 2020-ra elérendő primerenergia-felhasználást és 
végsőenergia-fogyasztást.

 (2) A nemzeti energiahatékonysági célkitűzés felé tett előrelépésekről az Európai Bizottság részére évente jelentést kell 
benyújtani.

3. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv

3. § (1) Az  e  törvény hatálya alá tartozó energiahatékonyság-javító intézkedéseket, továbbá a  várható és az  elért 
energiamegtakarítást háromévente – az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott 
kötelező tartalmi elemekkel és a  2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a  nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési tervekre vonatkozó minta létrehozásáról szóló, 2013. május 22-i 2013/242/EU 
bizottsági végrehajtási határozattal összhangban – Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervben kell bemutatni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti várható és elért energiamegtakarítás leírása során részletesen be kell mutatni 
az energiaellátás, -továbbítás és -elosztás, valamint az energia végfelhasználása terén elért azon megtakarításokat, 
amelyek hozzájárulnak az energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez.

 (3) A Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervet az Európai Bizottság részére be kell nyújtani.

4. Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

4. § (1) A  magán- és köztulajdonban lévő lakó- és kereskedelmi célú épületek felújításába történő beruházások 
ösztönzésére hosszú távú stratégiaként Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát kell kidolgozni.

 (2) A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia
a) tartalmazza a  magán- és köztulajdonban lévő lakó- és kereskedelmi célú nemzeti épületállomány 

áttekintését;
b) meghatározza az épülettípusoknak és az éghajlati zónának megfelelő költséghatékony felújítási módokat;
c) olyan szakpolitikákat és intézkedéseket határoz meg, amelyekkel ösztönözhetők a  legalább 

költségoptimalizált követelményszint elérését lehetővé tevő komplex korszerűsítések, ideértve a  szakaszos 
korszerűsítéseket is;

d) a  magánszemélyek, az  építőipar és a  pénzügyi intézmények beruházásaira vonatkozó iránymutatások 
tekintetében előretekintő perspektívát alakít ki;

e) meghatározza az  épületenergetika terén várható energiamegtakarítást és becslést tartalmaz 
az energiamegtakarításon kívül elérhető további előnyök vonatkozásában.

 (3) A Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát háromévente felül kell vizsgálni.
 (4) A  felülvizsgált Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát a  Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv részeként kell 

benyújtani az Európai Bizottságnak.

5. Az energiaellátás hatékonysága

5. § (1) Az energiaellátás hatékonyságának biztosítása érdekében a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a hatékony 
távfűtés és távhűtés megvalósíthatósági potenciáljának átfogó értékelését – az  e  törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendelet szerinti kötelező tartalommal – el kell végezni, és azt az Európai Bizottság kérésére ötévente felül 
kell vizsgálni.
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 (2) Az (1) bekezdés szerinti értékelés céljából gondoskodni kell egy olyan országos költség-haszon elemzés készítéséről, 
amely a  fűtési és hűtési szükségleteknek megfelelő, leginkább költséghatékony megoldások azonosítására és 
végrehajtására alkalmas.

 (3) Ha az  (1)  bekezdés szerinti értékelés és a  (2)  bekezdés szerinti országos költség-haszon elemzés alapján 
lehetőség van nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés vagy a  hatékony távfűtés vagy hatékony távhűtés olyan 
alkalmazására, ahol a  haszon meghaladja a  költségeket, a  Kormány gondoskodik intézkedések kidolgozásáról 
és végrehajtásáról a  hatékony távfűtési vagy hatékony távhűtési infrastruktúra fejlesztése érdekében, vagy annak 
érdekében, hogy az  kompatibilis legyen a  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés kifejlesztésével, valamint 
a hulladékhőből és megújuló energiaforrásokból előállított fűtési energia hasznosításával.

 (4) Az energiaellátás hatékonyságának biztosítása érdekében – az (1) bekezdésben foglaltak mellett, attól függetlenül – 
el kell végezni a  földgáz- és villamosenergia-hálózatok – így különösen a  szállítással, az  átvitellel, az  elosztással, 
a  terhelésszabályozással és együttműködő képességgel, valamint az  energiatermelő létesítményekhez történő 
csatlakozással összefüggő – energiahatékonysági potenciáljának átfogó értékelését, különös tekintettel a háztartási 
méretű kiserőműre vonatkozó lehetőségekre.

III. FEJEZET 
A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁS ENERGIAHATÉKONYSÁGI FELADATAI

6. A Kormány energiahatékonysági feladatai

6. §  A Kormány
a) meghatározza a nemzeti energiahatékonysági célkitűzést;
b) kidolgozza a  Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát és gondoskodik annak felülvizsgálatáról, valamint 

az Európai Bizottság részére történő megküldéséről;
c) elkészíti a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervet;
d) biztosítja, hogy a  végrehajtási időszakban a  felújítási kötelezettség alá eső központi kormányzati épületek 

alapterületének évente 3%-át felújítsák az  energiahatékonysági minimumkövetelményeknek megfelelően 
és kijelöli a  központi kormányzat energiahatékonysági felújítási kötelezettség alá eső épületeinek 
nyilvántartását vezető minisztert;

e) meghatározza az  energiahatékony beszerzések lefolytatására köteles szervezetek által beszerezhető magas 
energiahatékonyságú termékek, szolgáltatások, épületek energiahatékonysági követelményeit;

f ) kidolgozza a  végfelhasználási energiamegtakarítás eléréséhez a  végső felhasználók körében szükséges, 
a  13.  § (2)  bekezdése szerinti szakpolitikai intézkedéseket és ellenőrzésük rendszerét, gondoskodik 
a  szakpolitikai intézkedések és alkalmazásuk módszertanának az  Európai Bizottsághoz történő 
bejelentéséről, valamint kijelöli az  egyes szakpolitikai intézkedések megvalósításáért felelős végrehajtó 
hatóságokat, meghatározza a végfelhasználási energiamegtakarítás mértékét;

g) gondoskodik a  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés, valamint a  hatékony távfűtés és a  hatékony 
távhűtés megvalósíthatósági potenciálja átfogó értékelésének és az  ahhoz szükséges országos 
költség-haszon elemzésnek az előkészítéséről;

h) meghatározza az energetikai auditálással kapcsolatos követelményeket;
i) elkészíti a nemzeti energiahatékonysági célkitűzés felé tett előrelépésekről szóló éves jelentést;
j) biztosítja az  Európai Bizottság felé fennálló energiahatékonysági jelentéstételi, értékeléskészítési és 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését;
k) meghatározza az  energiamegtakarítás összehasonlításakor és összevethető mértékegységre történő 

átváltásakor alkalmazandó átváltási tényezőket.

7. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal energiahatékonysági feladatai

7. §  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
a) adatokat gyűjt az energiahatékony beszerzések lefolytatására köteles szervezetek energiahatékonysági célú 

beszerzéseiről;
b) nyilvántartja és közzéteszi a  végfelhasználási energiamegtakarítás összesítéséhez szükséges, az  egyes 

szakpolitikai intézkedések révén elért energiamegtakarítási adatokat;
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c) névjegyzéket (a  továbbiakban: névjegyzék) vezet az  energetikai auditorokról és energetikai auditáló 
szervezetekről, nyilvántartást vezet az energetikai auditorokat regisztráló szervezetekről, ellátja e személyek 
és szervezetek felügyeletét; valamint elvégzi az energetikai auditálás ellenőrzését;

d) a 20. § szerinti energiahatékonysági tájékoztató honlapot tart fenn;
e) értékelést készít a  földgáz- és villamosenergia-hálózatok – így többek között a  szállítással, az  átvitellel, 

az  elosztással, a  terhelésszabályozással és együttműködő képességgel, valamint az  energiatermelő 
létesítményekhez történő csatlakozással összefüggő – energiahatékonysági potenciáljáról, különös 
tekintettel a háztartási méretű kiserőműre vonatkozó lehetőségekre;

f ) meghatározza
fa) a  20  MW teljes bemenő hőteljesítményt meghaladó új villamosenergia-termelő létesítmények 

tervezése esetén a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő létesítményként történő üzemeltetéssel,
fb) a  20  MW teljes névleges bemenő hőteljesítményt meghaladó villamosenergia-termelő 

létesítmények jelentős korszerűsítése esetén a  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítménnyé történő átalakítással,

fc) a 20 MW teljes bemenő hőteljesítményt meghaladó, hasznosítható hőmérsékleti szintű hulladékhőt 
termelő ipari létesítmények tervezése vagy jelentős korszerűsítése esetén a  hőenergiát szállító 
hálózathoz csatlakoztatással, vagy a hulladékhő gazdaságilag indokolt igény kielégítésére – többek 
között kapcsolt energiatermeléssel – történő felhasználásával, valamint

fd) a  hőenergiát szállító hálózat tervezése, vagy a  már meglévő, hőenergiát szállító hálózatba 20  MW 
teljes bemenő hőteljesítményt meghaladó energiatermelő létesítmény létrehozásának vagy 
jelentős korszerűsítésének tervezése esetén a  közeli ipari létesítményekből származó hulladékhő 
felhasználásával

 járó kiadások és bevételek értékelésére (a  továbbiakban: költség-haszon elemzés) vonatkozó módszertant 
és a költség-haszon elemzés elkészítésének követelményeit;

g) jóváhagyja az f ) pont szerinti költség-haszon elemzést;
h) felmentést ad az f ) pont szerinti költség-haszon elemzés elkészítésének kötelezettsége alól;
i) meghatározza a nem kötelező energetikai audit ellenőrzésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékét, 

valamint a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.

IV. FEJEZET 
KÖZINTÉZMÉNYEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI FELADATAI

8. A központi kormányzati épületek energiahatékonysági jellemzőinek javítása

8. § (1) A központi kormányzat által használt,
a) állami vagy központi kormányzati tulajdonban lévő,
b) fűtött vagy hűtött,
c) az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendeletben meghatározott 

követelményértéket el nem érő és
d) 500 m2-t, 2015. július 9-étől 250 m2-t meghaladó hasznos alapterületű
épületek (a  továbbiakban: felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek) energiahatékonysági felújítási 
kötelezettség alá esnek.

 (2) A  végrehajtási időszakban évente el kell végezni a  felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek 
közül a  felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek összalapterületének 3%-át kitevő területű 
épületek –  legalább a  jogszabályban meghatározott energetikai minimumkövetelményeknek megfelelő  – 
energiahatékonysági felújítását, amelynek során kötelezően vizsgálni kell a  felújítási kötelezettség alá eső 
kormányzati épületek távhőellátásba kapcsolását.

 (3) Nem tartoznak a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek körébe
a) a hitéleti célra használt épületek,
b) azon műemlék épületek, helyi védelem alatt álló épületek, amelyek esetében az  energiahatékonyságra 

vonatkozó minimumkövetelmények betartása a  műemléki vagy a  helyi védettséget megalapozó érték 
elfogadhatatlan mértékű megváltoztatását eredményezné,

c) a fegyveres erők vagy központi kormányzat használatában lévő nemzetvédelmi célt szolgáló épületek.
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9. §  A felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az épületek 
négyzetméterben kifejezett alapterületét, valamint energiahatékonysági adatait. A nyilvántartást közzé kell tenni.

9. Energiahatékonysági célú beszerzés

10. § (1) Ha a  termékek, szolgáltatások és épületek minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, a  Közbeszerzési 
és Ellátási Főigazgatóság, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az  országos hatáskörrel rendelkező rendvédelmi 
szervek és honvédségi szervezetek (a  továbbiakban együtt: energiahatékony beszerzések lefolytatására köteles 
szervezet) általi beszerzéséről szóló szerződés értéke eléri vagy meghaladja a közbeszerzésekről szóló törvényben 
meghatározott uniós értékhatárokat, az  ajánlatkérők által kizárólag magas energiahatékonysági teljesítményű 
termékek, szolgáltatások és épületek szerezhetők be, ha ez  összeegyeztethető a  költséghatékonysággal, 
a gazdasági megvalósíthatósággal, a  fenntarthatósággal, a műszaki alkalmassággal, valamint a verseny megfelelő 
érvényesülésével.

 (2) Az (1) bekezdés csak olyan mértékben vonatkozik a katonai nemzetbiztonsági és az országos hatáskörrel rendelkező 
rendvédelmi szervekre, valamint a honvédségi szervezetekre, amennyiben az nem eredményez összeütközést ezen 
szervezetek alaptevékenységének céljával.

 (3) Az  energiahatékony beszerzés lefolytatására köteles szervezet minden év január 31-ig a  Hivatal rendelkezésére 
bocsátja a  tárgyévet megelőző évben megvalósult energiahatékony beszerzéseivel kapcsolatban készített 
valamennyi dokumentációt.

11. §  Ha közintézmény az energiahatékonysági célú beszerzése során energiahatékonyság-alapú szerződést kíván kötni, 
e szerződésnek legalább az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmi elemeket 
kell tartalmaznia. A szerződést írásban kell megkötni.

V. FEJEZET 
ENERGIAHATÉKONYSÁG-JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK A VÉGFELHASZNÁLÁSI ENERGIAMEGTAKARÍTÁS 
ÉRDEKÉBEN

10. A végfelhasználási energiamegtakarítás mértéke

12. § (1) A  bázisévekben értékesített, az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott számítási 
módszer alkalmazásával megállapított mértékű energiamennyiséghez képest országos szinten évi 1,5% mértékű új 
megtakarítást kell elérni a végrehajtási időszakban (a  továbbiakban: végfelhasználási energiamegtakarítás), amely 
kötelezettség teljesítéséről a Kormány gondoskodik.

 (2) A  végfelhasználási energiamegtakarítás mértéke az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározottak szerint legfeljebb 25%-kal csökkenthető.

11. Az energiahatékonyság-javító szakpolitikai intézkedések meghatározása és számítási módja

13. § (1) A végfelhasználási energiamegtakarítást
a) az  energiára vagy szén-dioxidra kivetett adókkal, amelyek az  energia végfelhasználói fogyasztásának 

csökkentését eredményezik,
b) finanszírozási rendszerekkel, eszközökkel vagy pénzügyi ösztönzőkkel,
c) szabályozással vagy önkéntes megállapodásokkal,
d) termékek és szolgáltatások energiahatékonyságának javítását célzó szabványok, normák bevezetésével,
e) energiacímkézési rendszerekkel,
f ) oktatási, képzési, tanácsadási, szemléletformálási programokkal,
g) egyéb eszközökkel, vagy
h) az a)–g) pontban meghatározott eszközök kombinációjával
kell elérni.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)–g)  pontjában meghatározott eszközök célja a  piaci szereplők számára olyan támogatási keret, 
követelmény vagy ösztönző biztosítása, amelynek eredményeként energiahatékonysági szolgáltatásokat nyújtanak 
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és vesznek igénybe, valamint egyéb energiahatékonyság-javító intézkedéseket (a továbbiakban együtt: szakpolitikai 
intézkedés) vezetnek be.

 (3) A  szakpolitikai intézkedést az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott 
követelményeknek megfelelően kell kidolgozni.

 (4) A  szakpolitikai intézkedés végrehajtásával megvalósuló energiamegtakarítást az  e  törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben meghatározott számítási módszertan alapján kell megállapítani.

 (5) A végfelhasználási energiamegtakarítás teljesítésébe nem számítható be azon energiamegtakarítás, amely valamely 
európai uniós szabályozás vagy kötelezettség alapján alkalmazandó intézkedés végrehajtásának eredménye.

 (6) Ha az  energiamegtakarítás több szakpolitikai intézkedés eredménye, kizárólag egy szakpolitikai intézkedés 
eredményei között számolható el a végfelhasználási energiamegtakarítás teljesítése során.

 (7) A  szakpolitikai intézkedéseket és az  alkalmazásukra vonatkozó, az  e  törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben meghatározott kötelező tartalmi elemekkel rendelkező módszertanokat az Európai Bizottság 
számára be kell jelenteni.

12. Az energiahatékonyság-javító szakpolitikai intézkedések végrehajtása

14. § (1) A végfelhasználási energiamegtakarítás eléréséhez igénybe vett egyes szakpolitikai intézkedések megvalósításáért 
és nyomon követéséért felelős közfeladatot ellátó szervezet (a továbbiakban: végrehajtó hatóság)
a) gondoskodik a  hatáskörébe tartozó szakpolitikai intézkedések végrehajtásáról és a  végrehajtás 

ellenőrzéséről,
b) – az  egyes szakpolitikai intézkedések és egyéni fellépések révén elért energiamegtakarítás összesítése 

érdekében – minden év január 31-ig adatot szolgáltat a szakpolitikai intézkedés végrehajtásáról a Hivatalnak 
és a  Hivatal megkeresésére köteles az  energiamegtakarítás összesítéséhez szükséges egyéb tájékoztatás 
megadására.

 (2) Az egyes szakpolitikai intézkedések révén elért energiamegtakarítási adatokat közzé kell tenni.

15. § (1) Ha a  Hivatal a  végrehajtó hatóságok által az  energiamegtakarításról szolgáltatott adatok alapján megállapítja, 
hogy az  összes energiamegtakarítás elmarad az  Európai Bizottság számára benyújtott jelentésben tervezettől, 
haladéktalanul tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben az  energiapolitikáért felelős miniszter javaslatot tesz a  Kormány 
számára a szakpolitikai intézkedések felülvizsgálatára.

VI. FEJEZET 
ENERGIATERMELŐ LÉTESÍTMÉNYEK, HŐENERGIÁT SZÁLLÍTÓ HÁLÓZATOK ÉS HULLADÉKHŐT TERMELŐ 
IPARI LÉTESÍTMÉNYEK HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE

13. Költség-haszon elemzés készítése

16. §  A 7. § f ) pontja szerinti esetekben az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott személy 
köteles költség-haszon elemzést készíteni, és azt a Hivatalhoz jóváhagyás céljából benyújtani.

17. § (1) A Hivatal kormányrendeletben meghatározottak szerint felmentést adhat a költség-haszon elemzés elkészítése alól.
 (2) A  költség-haszon elemzés elkészítése alól az  (1)  bekezdés szerint mentesített köteles haladéktalanul bejelenteni 

a Hivatalnak, ha a mentesség alapjául szolgáló feltételek megváltoztak és megadni annak okát.
 (3) A  bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a  Hivatal a  villamos energiáról szóló törvénynek az  engedély 

megszegése esetében alkalmazható jogkövetkezményeit alkalmazhatja.

14. A költség-haszon elemzés módszertanához szükséges adatok bekérése

18. §  A Hivatal az  összehasonlító költség-haszon elemzés alátámasztásához, a  módszertan kialakításához és 
módosításához szükséges adatokat, információkat bekérheti valamennyi érintett szereplőtől.
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15. Mentesítés a költség-haszon elemzésben foglaltak megvalósítása alól

19. § (1) A Hivatal kérelemre pozitív eredményű költség-haszon elemzés esetén is mentesítheti a kérelmezőt a  jóváhagyott 
költség-haszon elemzés szerint történő megvalósítás alól, ha az  jogi, finanszírozási vagy tulajdoni okok alapján 
indokolt.

 (2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti, indokolással ellátott határozatát – a határozat meghozatalát követően legkésőbb 
3 hónapon belül – megküldi az energiapolitikáért felelős miniszter és az Európai Bizottság részére.

VII. FEJEZET 
AZ ENERGIAFOGYASZTÓK ÉS A PIACI SZEREPLŐK TÁJÉKOZTATÁSA

16. Energiahatékonysági tájékoztató honlap

20. § (1) Az  energiafogyasztók és a  piaci szereplők részére az  energiahatékonysági és energiamegtakarítási módszerekről, 
valamint az  energiahatékonysággal kapcsolatos pénzügyi és jogi keretekről szóló tájékoztatást elektronikus 
úton, rendszeresen frissülő honlapon (a  továbbiakban: energiahatékonysági tájékoztató honlap) keresztül kell 
megvalósítani.

 (2) Az energiahatékonysági tájékoztató honlapon lehetőséget kell adni arra, hogy az energiahatékonysági szolgáltatók 
és a pénzügyi szolgáltatást végző szervezetek az energiafogyasztók számára információt tegyenek közzé az általuk 
nyújtott, energiahatékonysági célokat szolgáló vagy segítő szolgáltatásokról.

17. Kiskereskedelmi energiaértékesítő vállalatok tájékoztatási feladatai

21. § (1) A  kiskereskedelmi energiaértékesítő vállalat köteles ügyfélszolgálatán és honlapján az  energiahatékonysággal 
kapcsolatos olyan tájékoztatást és tanácsadást nyújtani az  energiafogyasztók számára, amely segíti a  fogyasztók 
tudatos energiafogyasztási szemléletének kialakítását, gyakorlatias és hasznos információkat tartalmaz az  egyes 
fogyasztói célcsoportok által kivitelezhető energiamegtakarítási lehetőségekről és a  beruházásokhoz elérhető 
támogatási konstrukciókról.

 (2) A  tájékoztatási és tanácsadási kötelezettséget a  kiskereskedelmi energiaértékesítő vállalat üzletszabályzatában fel 
kell tüntetni.

 (3) A kiskereskedelmi energiaértékesítő vállalat köteles honlapján az energiahatékonysági tájékoztató honlapra mutató 
hivatkozást feltüntetni.

VIII. FEJEZET 
AZ ENERGETIKAI AUDITÁLÁS

18. Az energetikai auditálási kötelezettség

22. § (1) A  nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai 
auditálást végeztetni (a továbbiakban: kötelező energetikai auditálás).

 (2) Mentesül a  kötelező energetikai auditálás alól az  a  nagyvállalat, amely az  EN ISO 50001 szabványnak 
megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. Ebben 
az  esetben a  nagyvállalat köteles négyévente megküldeni a  Hivatal részére az  érvényes tanúsítványt. A  kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó és partnervállalkozásnak nem 
kell külön tanúsítványt megküldeni a  Hivatal részére, amennyiben a  nagyvállalat egészére vonatkozó tanúsítvány 
már megküldésre került.

 (3) Ha egy vállalkozás az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államon (a továbbiakban: 
EGT-tagállam) kívüli harmadik országban bejegyzett kapcsolódó vállalkozása vagy partnervállalkozása 
figyelembevételével esik az  (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettség hatálya alá, a  kötelező energetikai 
auditálást az EGT-tagállam területén bejegyzett vállalkozások tekintetében kell elvégezni.

 (4) Annak a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó vagy 
partnervállalkozásnak, amelynek végsőenergia-fogyasztása nem éri el a nagyvállalat végsőenergia-fogyasztásának 
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5%-át, nem kell az  (1)  bekezdés szerinti energetikai auditálást lefolytatni vagy a  (2)  bekezdés szerinti 
energiagazdálkodási rendszert működtetni.

19. Az energetikai auditálás elvégzésére vonatkozó adatszolgáltatás

23. § (1) Az energetikai auditálás elvégzéséről az energetikai auditor, ha az energetikai auditor energetikai auditáló szervezet 
keretében látja el tevékenységét, az  energetikai auditáló szervezet köteles az  e  törvény végrehajtására kiadott 
miniszteri rendeletben foglalt módon és adattartalommal adatszolgáltatást teljesíteni.

 (2) Ha a kötelezett az  (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal 100 000 forintig terjedő 
bírsággal sújtja.

20. Az energetikai auditálás ellenőrzése

24. § (1) A  Hivatal az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint ellenőrzi a  kötelező 
energetikai auditálás teljesítését és az energetikai audit jogszabályi feltételeknek való megfelelőségét.

 (2) A  Hivatalt az  ellenőrzés során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli, 
azokról csak törvényben meghatározott szerv vagy személy részére nyújthat tájékoztatást.

 (3) Az  ellenőrzési eljárásban az  ügyintézési határidő 6 hónap, amely egy alkalommal legfeljebb három hónappal 
meghosszabbítható.

25. § (1) A Hivatal az ellenőrzést követően legfeljebb tízmillió forint bírsággal sújtja azt a nagyvállalatot, amely
a) a kötelező energetikai auditálást a Hivatal felhívását követő 90 napon belül sem teljesíti, vagy
b) a kötelező energetikai auditálás ellenőrzése során az együttműködési kötelezettségét – az audit Hivatal felé 

történő megküldési kötelezettséget is beleértve – nem teljesíti.
 (2) A  Hivatal a  bírság összegének megállapítása során figyelembe veszi a  nagyvállalat ellenőrzést megelőző évi, 

összevont (konszolidált) beszámolója szerinti, ennek hiányában a  nagyvállalat nyilvántartása szerinti nettó 
árbevételét vagy mérlegfőösszegét, továbbá a mulasztás időtartamát.

 (3) A  bírság ismételten is kiszabható, az  ismételt bírság legkisebb összege az  előzőleg megállapított bírság 150%-a, 
legmagasabb összege tizenötmillió forint lehet.

26. § (1) A  Hivatal éves ellenőrzési tervben határozza meg a  tárgyévet megelőző évben elvégzett kötelező auditok 
statisztikailag jelentős hányadát, amely vonatkozásában ellenőrzést köteles elvégezni.

 (2) A  megbízó és az  energetikai auditor, valamint az  energetikai auditáló szervezet az  ellenőrzés során köteles 
együttműködni az ellenőrzés lefolytatójával.

 (3) Ha a Hivatal az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az energetikai audit nem felel meg a  jogszabályban 
meghatározott feltételeknek, felhívja az energetikai auditort, energetikai auditáló szervezet által végzett auditálás 
esetében az  energetikai auditáló szervezetet a  feltárt hibák kijavítására, aki köteles a  feltárt hibát a  Hivatal 
felhívásának kézhezvételétől számított 3 hónapon belül kijavítani.

 (4) Szakszerűtlen vagy valótlan tartalmú energetikai audit esetén a Hivatal felhívja az energetikai auditort, energetikai 
auditáló szervezet által végzett auditálás esetében az energetikai auditáló szervezetet, hogy a Hivatal felhívásának 
kézhezvételétől számított 3 hónapon belül adjon új, szakszerű és valós szakvéleményt.

 (5) A Hivatal az energetikai auditort vagy energetikai auditáló szervezet általi auditálás esetén az energetikai auditáló 
szervezetet 100 000 forint bírsággal sújtja, ha
a) az  audit ellenőrzése során együttműködési kötelezettségének – az  audit Hivatal felé történő megküldési 

kötelezettséget is beleértve – nem tesz eleget,
b) a feltárt hibát az energetikai auditban a Hivatal felhívására és határidőben nem javítja ki vagy
c) szakszerűtlen vagy valótlan tartalmú energetikai audit esetén a  Hivatal felhívására nem ad új, szakszerű és 

valós szakvéleményt.
 (6) Ha az  energetikai auditorral vagy energetikai auditáló szervezettel szemben 5 éven belül legalább 5 alkalommal 

szabtak ki bírságot és az  újabb ellenőrzés során is bírság kiszabásának lenne helye, a  Hivatal a  bírság kiszabása 
helyett megtiltja az  energetikai auditor vagy az  energetikai auditáló szervezet számára az  energetikai auditálási 
tevékenység folytatását. Erre az érintettet a bírság ötödik alkalommal történő kiszabásakor figyelmeztetni kell.

 (7) A  feltárt hibák kijavításának elmaradása esetén, valamint szakszerűtlen vagy valótlan tartalmú energetikai audit 
készítését követően a Hivatal felhívása ellenére az új, szakszerű és valós szakvélemény adásának elmaradása esetén 
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az energetikai audit érvénytelennek minősül, ennek tényéről a megbízót a Hivatal értesíti. A nagyvállalat az értesítés 
kézhezvételétől számított 6 hónapon belül köteles új energetikai auditot beszerezni.

27. § (1) A  Hivatal a  nem kötelező energetikai auditálás során készített energetikai audit jogszabályi feltételeknek való 
megfelelőségét a megbízó vagy az egyéb érdekelt kezdeményezésére, díjfizetés ellenében ellenőrzi.

 (2) A nem kötelező energetikai auditálás során készített energetikai audit ellenőrzésére a 25. §, a 26. § (1) bekezdése, 
valamint a  26.  § (7)  bekezdésében az  energetikai audit érvénytelennek minősülését követően fennálló, új 
energetikai auditra vonatkozó beszerzési kötelezettség kivételével a  kötelező energetikai audit jogszabályi 
feltételeknek való megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

21. Az energetikai auditálásra jogosult természetes személyek és szervezetek

28. § (1) Az energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki
a) büntetlen előéletű,
b) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel,
c) rendelkezik legalább 5 év, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlattal,
d) valamely, a  24. alcím szerinti regisztráló szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát 

teljesítette,
e) az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette, a regisztrációs díjat 

megfizette és
f ) nem áll a (2) bekezdés szerinti tilalom alatt.

 (2) Az  energetikai auditori névjegyzékből történő törléstől számított két évig nem folytathat energetikai auditálási 
tevékenységet az, aki számára a Hivatal
a) az energetikai audit ellenőrzésének eredményeként a 26. § (6) bekezdése vagy a 32. § (7) bekezdés b) pontja 

alapján megtiltotta az energetikai auditálási tevékenység folytatását vagy
b) a  32.  § (7)  bekezdés a)  pontja alapján amiatt tiltotta meg az  energetikai auditálási tevékenység folytatását, 

mert a bejelentésében valótlan adatot szolgáltatott.

29. § (1) Energetikai auditálási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat,
a) amelynek van az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditor tagja vagy alkalmazottja, 

aki a szervezet nevében az energetikai auditálási tevékenységet végzi,
b) amely az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette, a regisztrációs 

díjat megfizette és
c) amely nem áll a (3) bekezdés szerinti tilalom alatt.

 (2) Az  energetikai auditáló szervezet energetikai auditor tagja vagy alkalmazottja az  energetikai auditálást a  saját 
szakmai felelőssége mellett, az energetikai auditáló szervezet nevében végzi.

 (3) A  névjegyzékből történő törléstől számított két évig nem folytathat energetikai auditálási tevékenységet 
az a szervezet, amely számára a Hivatal
a) az energetikai audit ellenőrzésének eredményeként a 26. § (6) bekezdése vagy a 33. § (7) bekezdés b) pontja 

alapján megtiltotta az energetikai auditálási tevékenység folytatását, vagy
b) a  33.  § (7)  bekezdés a)  pontja alapján amiatt tiltotta meg az  energetikai auditálási tevékenység folytatását, 

mert a bejelentésében valótlan adatot szolgáltatott.

30. § (1) Az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentést a Hivatal felé, a regisztrációs 
díj egyidejű megfizetésével, valamely energetikai auditorokat regisztráló szervezet útján kell megtenni.

 (2) A  bejelentéshez csatolni kell az  energetikai auditálási tevékenység folytatásához szükséges feltételek fennállását 
igazoló iratokat.

31. §  A Hivatal névjegyzéket vezet az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentést 
tett energetikai auditorokról és energetikai auditáló szervezetekről.

32. § (1) A névjegyzék az energetikai auditorra vonatkozó következő adatokat tartalmazza:
a) a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi 

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 22. § (1) bekezdés a)−c) pontjában foglalt adatok,
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b) anyja születési neve,
c) születési helye és ideje,
d) elérhetőségi adatok (postacím, telefonszám, elektronikus levélcím, az  energetikai auditor által megadott 

egyéb elérhetőségi adat),
e) nyelvismeret (nyelv, nyelvtudás foka),
f ) szakirányú iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés időpontjával,
g) igazolt szakmai gyakorlat jellege,
h) a bejelentés időpontja,
i) a névjegyzékbe vétel és a névjegyzékből törlés időpontja.

 (2) A  névjegyzék az  (1)  bekezdés g)−i)  pontjában foglalt adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.

 (3) A  névjegyzék (1)  bekezdés a)  pontjában szereplő adatok közül a  név és az  energetikai auditori tevékenység 
megjelölésére vonatkozó adat, valamint a  d)−i)  pontjában foglalt adatai nyilvánosak, azokat a  Hivatal 
az  energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzéteszi. A  névjegyzék többi adata nem nyilvános, azokról csak 
törvényben foglalt esetben, az arra jogosult részére adható tájékoztatás.

 (4) Az  energetikai auditor a  bekövetkezéstől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a  regisztráló szervezetnek 
a névjegyzékben nyilvántartott adatai tekintetében bekövetkezett változást.

 (5) Ha az  energetikai auditor a  (4)  bekezdésben meghatározott kötelezettségét a  regisztráló szervezet 
tudomásszerzését követő 8 napon belül megküldött figyelmeztetése ellenére 8 napon belül sem teljesíti, a Hivatal 
100 000 forintig terjedő bírsággal sújtja.

 (6) Az  energetikai auditort törölni kell a  névjegyzékből a  Szolgtv. 28.  § a) és b)  pontjában foglalt esetben, valamint 
ha az energetikai auditor meghalt.

 (7) A Hivatal az energetikai auditor számára megtiltja az energetikai auditálási tevékenység folytatását
a) ha megállapítja, hogy a tevékenység folytatásának valamely feltétele a bejelentés időpontjában sem állt fenn 

vagy utóbb megszűnt,
b) ha valamely, e törvény szerinti kötelezettségét bírságolás ellenére sem teljesítette, vagy
c) az energetikai audit ellenőrzésének eredményeként a 26. § (6) bekezdésében meghatározott esetben.

33. § (1) A névjegyzék az energetikai auditáló szervezet következő adatait tartalmazza:
a) a Szolgtv. 22. § (1) bekezdés a)−c) pontjában foglalt adatok,
b) cégjegyzékszám vagy nyilvántartást vezető hatóság neve és nyilvántartási szám,
c) a vezető tisztségviselő neve,
d) elérhetőségi adatai (postacím, telefonszám, elektronikus levélcím, az  energetikai auditáló szervezet által 

megadott egyéb elérhetőségi adat),
e) energetikai auditor tagjának vagy alkalmazottjának neve,
f ) a bejelentés időpontja,
g) a névjegyzékbe vétel és a névjegyzékből törlés időpontja.

 (2) A névjegyzék az (1) bekezdés f ) és g) pontja tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
 (3) Az  energetikai auditáló szervezet (2)  bekezdésben foglalt adatai nyilvánosak, azokat a  Hivatal 

az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzéteszi.
 (4) Az  energetikai auditáló szervezet a  bekövetkezéstől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a  regisztráló 

szervezetnek a névjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást.
 (5) Ha az  energetikai auditáló szervezet a  (4)  bekezdésben meghatározott kötelezettségét a  regisztráló szervezet 

tudomásszerzését követő 8 napon belül megküldött figyelmeztetése ellenére 8 napon belül sem teljesíti, a Hivatal 
100 000 forintig terjedő bírsággal sújtja.

 (6) Az energetikai auditáló szervezetet a névjegyzékből törölni kell a Szolgtv. 28. § a) és b) pontjában foglalt esetben, 
valamint ha az energetikai auditáló szervezet megszűnt.

 (7) A Hivatal az energetikai auditáló szervezet számára megtiltja az energetikai auditálási tevékenység folytatását
a) ha megállapítja, hogy a tevékenység folytatásának valamely feltétele a bejelentés időpontjában sem állt fenn 

vagy utóbb megszűnt,
b) ha valamely e törvény szerinti kötelezettségét bírságolás ellenére sem teljesítette, vagy
c) az energetikai audit ellenőrzésének eredményeként a 26. § (6) bekezdésében meghatározott esetben.
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34. § (1) A  névjegyzékbe vételt követően az  energetikai auditor és az  energetikai auditáló szervezet köteles éves 
nyilvántartási díjat fizetni a regisztráló szervezet útján.

 (2) A regisztrációs díj, az éves nyilvántartási díj és az e törvény szerinti bírság köztartozásnak minősül és adók módjára 
kell behajtani.

 (3) A regisztrációs díjból és nyilvántartási díjból befolyó bevétel négyötöde a regisztráló szervezet, egyötöde a Hivatal 
bevételét képezi. A  regisztráló szervezet köteles a  hozzá befolyt regisztrációs díj és nyilvántartási díj egyötödét 
félévente, a tárgyfélévet követő második hónap végéig a Hivatalnak megfizetni.

 (4) A  nyilvántartási díj megfizetésének elmulasztása esetén a  regisztráló szervezet határidő tűzésével felhívja 
a nyilvántartási díj fizetésére kötelezettet a kötelezettség teljesítésére, a határidő eredménytelen elteltét követően 
a Hivatal 100 000 forintig terjedő bírságot szab ki.

 (5) Az e törvény szerint kiszabott bírság a Hivatal bevételét képezi.

22. Határon átnyúló energetikai auditálási szolgáltatásnyújtás

35. § (1) Az  EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult 
energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet az energetikai auditálás határon átnyúló szolgáltatásnyújtás 
keretében történő folytatására irányuló szándékát köteles valamely regisztráló szervezet útján a  Hivatalnak 
bejelenteni.

 (2) EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult energetikai 
auditor Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében akkor folytathatja 
az energetikai auditálási tevékenységet, ha az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben az energetikai 
auditorokra előírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

 (3) EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult energetikai 
auditáló szervezet Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében 
energetikai auditálási tevékenységet az  energetikai auditorok névjegyzékében szereplő vagy Magyarország 
területén energetikai auditálásra a (2) bekezdés szerint jogosult tagja vagy alkalmazottja útján folytathatja.

 (4) A  határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarország területén energetikai auditálási tevékenységet 
végző személy és szervezet a működése során köteles betartani az energetikai auditálási tevékenység folytatására 
e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott szabályokat.

 (5) A  Hivatal a  határon átnyúló szolgáltatás nyújtását bejelentő személyekről és szervezetekről névjegyzéket vezet 
a  32.  § (1)  bekezdése, valamint a  33.  § (1)  bekezdése szerinti adattartalommal, amelynek a  következő adatait 
az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzéteszi:
a) az energetikai auditor

aa) családi neve és utóneve,
ab) elérhetőségi adatai (postacím, telefonszám, elektronikus levélcím, az  energetikai auditor által 

megadott egyéb elérhetőségi adat),
ac) nyelvismerete (nyelv, nyelvtudás foka),
ad) bejelentésének időpontja,

b) az energetikai auditáló szervezet
ba) elnevezése,
bb) székhelye,
bc) cégjegyzékszáma vagy nyilvántartást vezető hatóság neve és nyilvántartási száma,
bd) vezető tisztségviselőjének neve,
be) elérhetőségi adatai (postacím, telefonszám, elektronikus levélcím, az energetikai auditáló szervezet 

által megadott egyéb elérhetőségi adat),
bf ) energetikai auditálást végző természetes személy tagjának vagy alkalmazottjának neve,
bg) bejelentésének időpontja és ha az 5 évnél rövidebb időre szól, lejártának időpontja.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerinti névjegyzékből történő törlésre az  energetikai auditor és energetikai auditáló szervezet 
névjegyzékből történő törlésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a névjegyzékből akkor is törölni 
kell a bejelentőt, ha a határozott időre szóló bejelentés lejárt.

23. Harmadik ország energetikai auditálást végző szolgáltatói

36. §  Harmadik országbeli, energetikai auditálást végző szolgáltató számára energetikai auditálás folytatására való 
jogosultság nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján állapítható meg.
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24. A regisztráló szervezet

37. § (1) Az energetikai auditorokat és energetikai auditáló szervezeteket regisztráló szervezet e törvényben meghatározott 
feladatait a  Hivatal regisztráló szervezeti tevékenység végzésére jogosító engedélye (a  továbbiakban e  § 
alkalmazásában: engedély) alapján látja el. Az engedély 5 évre szól.

 (2) Ha a Hivatal az engedély iránti kérelem alapján megállapítja, hogy a kérelmező eleget tesz az e törvényben, valamint 
a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott követelményeknek, a kérelmező számára engedélyezi 
az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek regisztrálását. Kérelmező kizárólag köztestület lehet.

 (3) Az  engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a  kérelmező szervezet által a  Hivatallal történő kapcsolattartásra 
kijelölt személy családi és utónevét, valamint elérhetőségeit (hivatali címe, telefonszáma, telefaxszáma és 
elektronikus levélcíme) is.

 (4) A Hivatal a regisztráló szervezet engedélyét visszavonja, ha a regisztráló szervezet
a) nem felel meg e  törvényben, valamint végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott 

követelményeknek,
b) e törvény szerinti kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti vagy
c) bejelenti regisztráló szervezeti tevékenysége megszüntetését.

 (5) Az engedély hatályát veszti:
a) az (1) bekezdésben meghatározott idő elteltével,
b) a regisztráló szervezet megszűnése esetén,
c) visszavonással.

 (6) A  regisztráló szervezet az  engedélyezés alapjául szolgáló követelményeknek való megfelelősége tekintetében 
bekövetkezett változást köteles a Hivatalnak haladéktalanul írásban bejelenteni.

 (7) Ha az  engedély hatályát veszti, a  regisztráló szervezet köteles saját költségén a  regisztrálási tevékenységével 
kapcsolatos iratoknak a  Hivatal vagy a  Hivatal által megjelölt regisztráló szervezet részére történő átadásáról 
gondoskodni.

38. § (1) A Hivatal a regisztráló szervezetekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a regisztráló szervezet
a) elnevezését,
b) székhelyét,
c) levelezési címét, valamint a regisztráló szervezet által megjelölt egyéb elérhetőségi adatait,
d) engedélye kiadásának, visszavonásának, hatályvesztésének időpontját,
e) részére engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelöléseként az  „energetikai auditorok regisztrációja” 

megjelölést.
 (2) A nyilvántartás – az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak 

minősül. A  nyilvántartás adatai nyilvánosak, amelyeket a  Hivatal közzétesz az  energiahatékonysági tájékoztató 
honlapon.

 (3) A Hivatal törli a regisztráló szervezetet a nyilvántartásból, ha az engedélye hatályát veszti.

39. § (1) Az  energetikai auditálási tevékenység folytatásához szükséges szakmai vizsgát a  regisztráló szervezet köteles 
megszervezni és lebonyolítani. A regisztráló szervezet a szakmai vizsgát jelentkező esetén legalább negyedévente 
köteles megszervezni és a vizsga teljesítéséről igazolást kiállítani.

 (2) A  regisztráló szervezet az  energetikai auditorok által teljesítendő szakmai vizsga tartalmáról és eljárásrendjéről 
szabályzatot köteles kidolgozni, amelynek elfogadása és módosítása a  Hivatal engedélyéhez kötött. A  Hivatal 
felügyeli a szakmai vizsga lebonyolítását.

 (3) A  szakmai vizsgát megelőzően a  vizsgázók felkészítő tanfolyamon vehetnek részt. A  regisztráló szervezet köteles 
a  szakmai vizsgára felkészítő tanfolyamot szervezni és a  tanfolyamot meghirdetni, valamint jelentkező esetén 
a tanfolyamot évente legalább egy alkalommal lefolytatni.

 (4) A  felkészítő tanfolyam tananyagáról és a  részletes oktatási módszertanról a  regisztráló szervezet köteles 
szabályzatot kidolgozni, amelynek elfogadása és módosítása a  Hivatal engedélyéhez kötött. A  Hivatal felügyeli 
a felkészítő tanfolyam lebonyolítását.

 (5) A  regisztráló szervezet évente köteles – e  törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott 
tartalommal – jelentést készíteni tevékenységéről a Hivatal számára.
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25. A névjegyzék vezetésének és a regisztráló szervezetek nyilvántartásának, az adatok kezelésének 
közös szabályai

40. § (1) A  Hivatal az  energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek bejelentéseinek intézése, névjegyzékének 
vezetése, a regisztráló szervezetek nyilvántartásának vezetése, valamint az e törvény szerinti ellenőrzési feladatainak 
ellátása céljából kezeli
a) az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek névjegyzékében szereplő adatokat, valamint 

a bejelentéseikben szereplő adatokat,
b) az energetikai auditálás elvégzésére vonatkozó adatszolgáltatásból származó adatokat,
c) az energetikai auditálás ellenőrzése során beszerzett adatokat,
d) a regisztráló szervezetek nyilvántartásában szereplő adatokat, valamint a regisztráló szervezeti tevékenység 

végzésére jogosító engedély kiadása és visszavonása során tudomására jutott adatokat,
e) a regisztráló szervezetek jelentésében szereplő adatokat.

 (2) A  Hivatal a  névjegyzékbe vétel megtagadása esetén a  megtagadás jogerőre emelkedéséig, valamint 
a névjegyzékből és a regisztráló szervezetek nyilvántartásából történő törlés időpontjától számított tíz év elteltéig 
gondoskodik az (1) bekezdés szerinti adatok megőrzéséről. A Hivatal köteles az adatokat a határidő lejártát követő 
15 napon belül visszavonhatatlanul törölni.

41. § (1) A  regisztráló szervezet az  energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek bejelentéseinek intézésével, 
valamint az energetikai auditori szakmai vizsgák megszervezésével és lebonyolításával összefüggő feladatai ellátása 
céljából kezeli
a) az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek bejelentéseiben szereplő adatokat,
b) az energetikai auditori szakmai vizsgával kapcsolatban beszerzett adatokat.

 (2) A  regisztráló szervezet a  szakmai vizsgára való jelentkezés időpontjától számított két év elteltéig gondoskodik 
az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti, valamint a  névjegyzékből történő törlés időpontjától számított tíz év elteltéig 
gondoskodik az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok megőrzéséről, azt követően intézkedik azok megsemmisítése 
iránt.

 (3) A  regisztráló szervezet a  névjegyzékbe vétel megtagadása esetén a  megtagadás jogerőre emelkedését, valamint 
ha a  hiányos bejelentés Hivatalnak történő továbbítását a  bejelentő nem kéri, a  bejelentés hiányairól szóló 
tájékoztatásban foglalt határidő leteltét követő 15 napon belül köteles gondoskodni az  (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti adatok visszavonhatatlan törléséről.

42. §  Az adatkezelők által kezelt személyes adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozó korlátozás nélkül, egyéb szervek 
és személyek – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az érintett írásbeli hozzájárulásával ismerhetik meg.

43. § (1) A  névjegyzéket és a  regisztráló szervezetek nyilvántartását elektronikus úton kell vezetni, az  azokban szereplő 
adatokat elektronikusan kell tárolni és feldolgozni.

 (2) A névjegyzéknek és a regisztráló szervezetek nyilvántartásának alkalmasnak kell lennie a bekövetkezett változások 
folyamatos követésére és a nyilvántartásból történő elektronikus adatszolgáltatásra.

IX. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. Felhatalmazó rendelkezések

44. §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a  nemzeti energiahatékonysági célkitűzés felé tett előrelépésekről szóló éves jelentés kötelező tartalmi 

elemeit,
b) a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv kötelező tartalmi elemeit,
c) a  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés, valamint a  hatékony távfűtés és hatékony távhűtés 

megvalósíthatósági potenciálja átfogó értékelésének kötelező tartalmi elemeit,
d) a  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés, valamint a  hatékony távfűtés és a  hatékony távhűtés 

megvalósíthatósági potenciálja átfogó értékeléséhez szükséges országos költség-haszon elemzés kötelező 
tartalmi elemeit és elkészítésének elveit,
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e) a  felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületekből a  tényleges felújításra kijelölt mennyiség 
meghatározásának részletes szabályait, a  felújítási kötelezettség teljesítésének módjára vonatkozó 
szabályokat, a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek nyilvántartása közzétételének szabályait, 
valamint a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek nyilvántartását vezető miniszter kijelölését,

f ) a  közintézmények által az  energiahatékonysági célú beszerzéseik során megköthető 
energiahatékonyság-alapú szerződés kötelező tartalmi elemeit,

g) a végfelhasználási energiamegtakarítás alapját képező energiamennyiség kiszámítására vonatkozó számítási 
módszert, a  végfelhasználási energiamegtakarítás mértékének csökkentésére vonatkozó szabályokat, 
a  szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó követelményeket, a  szakpolitikai intézkedések végrehajtásával 
megvalósuló energiamegtakarítás kiszámításának módszerét, a  szakpolitikai intézkedés alkalmazására 
vonatkozó módszertan kötelező tartalmi elemeit, az  Európai Bizottság számára történő bejelentés egyes 
szabályait, valamint az  egyes szakpolitikai intézkedések megvalósításáért felelős végrehajtó hatóságok 
kijelölését,

h) a 7. § f ) pontja szerinti költség-haszon elemzésre kötelezettek körét, a költség-haszon elemzéssel érintettek 
jogait és kötelezettségeit, a  költség-haszon elemzés jóváhagyásának és a  költség-haszon elemzéssel 
kapcsolatos mentesség részletes szabályait, valamint a költség-haszon elemzés módszertanának kialakítása 
érdekében a Hivatal részére történő adatszolgáltatás részletes szabályait,

i) az  energetikai auditra vonatkozó minimális tartalmi követelményeket és az  energetikai auditálási 
tevékenység folytatásának részletes szabályait,

j) az  energetikai auditok ellenőrzésére, valamint a  kötelező energetikai auditálás teljesítésének ellenőrzésére 
vonatkozó szabályokat,

k) az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek energetikai auditálási tevékenység folytatására 
vonatkozó bejelentésének, valamint névjegyzékbe vételének részletes szabályait,

l) a regisztráló szervezetekkel szemben támasztott engedélyezési követelményeket, az engedély kiadásának és 
visszavonásának általános eljárási szabályait, a regisztráló szervezetek tevékenységének végzésére vonatkozó 
szabályokat,

m) Magyarországnak az Európai Bizottság felé teljesítendő energiahatékonysági jelentéstételi, értékeléskészítési 
és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat,

n) az  energiamegtakarítás összehasonlításakor és összevethető mértékegységre történő átváltásakor 
alkalmazandó átváltási tényezőket,

o) a  7.  § f )  pontja szerinti költség-haszon elemzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése esetén 
a kiszabható bírság mértékét

rendeletben állapítsa meg.

45. §  Felhatalmazást kap az energiapolitikáért felelős miniszter arra, hogy
a) az energiahatékonysággal kapcsolatos, az energiafogyasztók és a piaci szereplők tájékoztatására vonatkozó 

részletes szabályokat,
b) az  energiahatékonyság növelésével kapcsolatos energiahatékonysági tájékoztató honlap tartalmával és 

üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat,
c) a regisztráló szervezetek éves jelentésének tartalmi követelményeit, benyújtásának idejét és módját,
d) az energetikai auditból származó, adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adatok körét és az adatszolgáltatás 

módját
rendeletben állapítsa meg.

46. §  Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy
a) a  7.  § f )  pontja szerinti költség-haszon elemzés módszertanát és a  költség-haszon elemzés elkészítésének 

követelményeit,
b) a  nem kötelező energetikai audit ellenőrzéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint 

a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,
c) az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj 

összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokat
rendeletben állapítsa meg.
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27. Hatályba léptető rendelkezések

47. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
 (2) A 21. § (1) és (2) bekezdése és az 54. § (1) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

28. Átmeneti rendelkezések

48. § (1) A nagyvállalatnak a kötelező energetikai auditálást először 2015. december 5-ig kell elvégeztetnie.
 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítettnek minősül, ha a  nagyvállalat 2012. december 4-e és 

2015.  december 5-e között az  e  törvény, valamint a  végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt, 
az  energetikai auditorra vonatkozó követelményeknek – ide nem értve a  regisztráló szervezetek által szervezett 
energetikai auditori szakmai vizsga letételét – megfelelő, de az energetikai auditorok névjegyzékében nem szereplő 
személlyel végeztetett el energetikai auditálást.

 (3) A  Hivatal 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot a  kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása 
miatt.

 (4) A Hivatal a 7. § e) pont szerinti értékelést 2015. június 30-áig készíti el.

29. Jogharmonizációs záradék

49. §  Ez a törvény
a) az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a  2004/8/EK 

és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek,

b) a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

30. Módosító rendelkezések

50. § (1) A  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.  évi XXXIV.  törvény 7.  § (2)  bekezdése 
a következő u) ponttal egészül ki:
(Támogatásban részesíthetők azok a programok, amelyek célja többek között:)
„u) energiahatékonysági hatású fejlesztések elősegítése.”

 (2) A  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.  évi XXXIV.  törvény 20.  §-a a  következő 
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 7. § (2) bekezdés u) pontja az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, 
valamint a  2004/8/EK és a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

51. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény a következő 62. §-sal egészül ki:
„62.  § Ez  a  törvény az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint 
a  2004/8/EK és a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.”

52. § (1) A  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Vet.) 142.  §-a a  következő (7)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) A  rendszerhasználati díjaknak tükrözniük kell a  hálózatokon a  fogyasztásbefolyásolás és a  kereslet oldali 
válaszintézkedések, valamint az  elosztott termelés és egyéb energiahatékonysági intézkedések útján elért 
költségmegtakarítást, beleértve a  hálózati beruházások költségének csökkentésén és a  hálózat optimálisabb 
működésén keresztül elért megtakarításokat is.”

 (2) A Vet. 184. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Ez  a  törvény az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint 
a  2004/8/EK és a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkének, 14. cikk (10) bekezdésének és 15. cikkének való megfelelést szolgálja.”
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53. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 159. § (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„b) az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a  2004/8/EK 
és  a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 9–11. cikke.”

54. § (1) A  Vet. 25.  § (3)  bekezdésében a  „követelményeit, valamint” szövegrész helyébe a  „követelményeit, valamint 
az energiahatékonysági potenciálról készített értékelésben foglaltakat, továbbá” szöveg lép.

 (2) A Vet. 36. § (1) bekezdés g) pontjában a „kapcsolt villamos energia” szövegrész helyébe a „nagy hatásfokú kapcsolt 
villamos energia” szöveg lép.

31. Hatályon kívül helyező rendelkezések

55. §  Hatályát veszti a Vet. 36. § (1) bekezdésében az „átviteli hálózat üzemét befolyásoló” szövegrész.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök  az Országgyűlés elnöke

2015. évi LVIII. törvény
a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról*

1. §  A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pőtv.) 4. § 
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A polgárőr egyesület a  3.  § (1)  bekezdésében meghatározott alapfeladatokat akkor kezdheti meg, valamint végezheti, 
ha]
„b) az Országos Polgárőr Szövetség és a területi polgárőr szövetség tagja.”

2. §  A Pőtv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) Területi polgárőr szövetségnek minősül a  polgárőr egyesületek olyan szövetsége, amelyet azonos 
megyében (fővárosban) székhellyel rendelkező polgárőr egyesületek alkotnak, az  e  törvényben meghatározott 
feladatokat látja el és az Országos Polgárőr Szövetség tagja. Megyénként, illetve a  főváros területén kizárólag egy 
területi polgárőr szövetség működhet.
(2) A  területi polgárőr szövetség a  8.  § (4b)  bekezdése szerint akkor kérheti felvételét az  Országos Polgárőr 
Szövetségbe, ha a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal megkötött együttműködési 
megállapodással rendelkezik.
(3) A területi polgárőr szövetség működési területe
a) a székhelyének helyt adó megye, vagy
b) a fővárosban működő területi polgárőr szövetség esetében Budapest
közigazgatási területére terjed ki.
(4) A területi polgárőr szövetség tagja a működési területén működő polgárőr egyesület lehet.
(5) A  polgárőr egyesület felvétele a  területi polgárőr szövetségbe nem tagadható meg, ha a  polgárőr egyesület 
magára nézve kötelezőnek elfogadja a  területi polgárőr szövetség alapszabályát. A  tagfelvételi kérelem 
vonatkozásában annak beérkezését követő 30 napon belül a területi polgárőr szövetség dönt.
(6) A területi polgárőr szövetség
a) képviseli tagjai közös érdekeit a  területi állami szervek, a megyei (fővárosi) önkormányzatok, valamint más civil 
szervezetek előtt,

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 12-i ülésnapján fogadta el.
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b) összehangolja tagjai tevékenységét,
c) együttműködik a működési területén illetékes állami szervekkel, megyei (fővárosi) önkormányzatokkal, valamint 
a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal a polgárőri szolgálat ellátása feltételeinek fejlesztése érdekében,
d) előzetesen véleményezi a  polgárőr egyesület által a  működési területén illetékes megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitánysággal megkötendő együttműködési megállapodást,
e) a  működési területén működő polgárőr egyesület Országos Polgárőr Szövetségbe való felvételre irányuló 
kérelmét befogadja, majd felvételi javaslatával ellátva továbbítja,
f ) elfogadja a  területi polgárőr szövetség éves költségvetését, valamint a  költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót, valamint
g) elbírálja a működési támogatásra vonatkozó kérelmet.”

3. § (1) A Pőtv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A polgárőr egyesület felvétele az Országos Polgárőr Szövetségbe nem tagadható meg, ha
a) az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el, és
b) a területi polgárőr szövetség tagja.”

 (2) A Pőtv. 8. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  polgárőr egyesület a  7.  § (4)  bekezdésében meghatározott területi polgárőr szövetség útján 
kezdeményezheti felvételét az Országos Polgárőr Szövetségbe. A tagfelvételi kérelmet a területi polgárőr szövetség 
a javaslatával együtt annak beérkezését követő 30 napon belül felterjeszti az Országos Polgárőr Szövetség részére. 
A tagfelvételi kérelemről annak beérkezését követő 30 napon belül az Országos Polgárőr Szövetség dönt.
(4b) A  területi polgárőr szövetség felvétele az  Országos Polgárőr Szövetségbe nem tagadható meg, ha a  területi 
polgárőr szövetség magára nézve kötelezőnek fogadja el az  Országos Polgárőr Szövetség alapszabályát. 
A tagfelvételi kérelemről annak beérkezését követő 30 napon belül az Országos Polgárőr Szövetség dönt.”

 (3) A Pőtv. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Országos Polgárőr Szövetség legfelsőbb szerve az  öt évre választott, a  polgárőr egyesületek és a  területi 
polgárőr szövetségek képviselőiből álló küldöttgyűlés. Az Országos Polgárőr Szövetség alapszabálya határozza meg 
a küldöttgyűlés működését, valamint a küldöttek választásának módját.”

 (4) A Pőtv. 8. §-a a következő (6a)–(6d) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A küldöttgyűlést az alapszabályban meghatározott időközönként, de legalább évente egyszer össze kell hívni. 
A  küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt legalább a  küldöttek egyötöde – az  ok és a  cél megjelölésével – 
írásban kéri.
(6b) A küldöttgyűlést – ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik – az Országos Polgárőr Szövetség elnöke hívja 
össze.
(6c) A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint a  fele jelen van. A határozatképesség hiánya 
miatt megismételt és eltérő napon tartott küldöttgyűlés az  eredeti napirenden szereplő ügyekben a  jelen levő 
küldöttek számától függetlenül határozatképes.
(6d) A  küldöttgyűlés határozatait szótöbbséggel hozza. Az  alapszabály valamely döntés meghozatala 
vonatkozásában nagyobb arányú többségi döntés feltételét is előírhatja.”

4. §  A Pőtv. III. fejezete a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. Ifjú polgárőr
9/A.  § (1) A  polgárőr egyesület a  (2)  bekezdésben meghatározott kiegészítő feladatának ellátásában a  polgárőr 
egyesület
a) a Polgári Törvénykönyv 2:11. §-a szerinti személy,
b) e tevékenység végzéséhez írásbeli törvényes képviselői hozzájárulással bíró,
c) alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező és
d) büntetlen előéletű
tagja (a továbbiakban: ifjú polgárőr) is közreműködhet.
(2) Az ifjú polgárőr – a polgárőr e törvényben meghatározott feladatai ellátását segítendő – közreműködik
a) a polgárőr feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatásában,
b) a polgárőr tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében,
c) a  katasztrófákra való felkészülésben, a  katasztrófák elleni védekezésben és helyreállításban, valamint a  polgári 
védelmi szervezetek tevékenységében,
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d) dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában,
e) a  baleset-megelőzési, az  áldozatvédelmi, a  közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi 
tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,
f ) az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati 
vagyon megóvásában,
g) a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben.
(3) Az ifjú polgárőr a (2) bekezdésben meghatározott feladatait kizárólag polgárőrrel együtt, ifjú polgárőr igazolvány 
birtokában láthatja el.
(4) Az  ifjú polgárőr a  (2)  bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során „ifjú polgárőr” felirattal ellátott 
láthatósági mellényt visel.
(5) Az ifjú polgárőrre – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a IV. fejezet előírásai irányadóak.”

5. § (1) A Pőtv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  polgárőr a  3.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott alap- és kiegészítő feladatokat kizárólag polgárőr 
igazolvány birtokában láthatja el. A  polgárőr és az  ifjú polgárőr igazolvány formátumát a  rendészetért felelős 
miniszter rendeletben állapítja meg.”

 (2) A Pőtv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  polgárőr igazolvány, illetve az  ifjú polgárőr igazolvány kiadását a  polgárőr egyesületbe történő belépését 
követően a  polgárőr egyesület az  Országos Polgárőr Szövetségtől kérelmezi a  tagja számára. A  kérelemhez 
mellékelni kell a  tag által önkéntesen rendelkezésre bocsátott természetes személyazonosító adatokat, a  lakcímét 
igazoló hatósági igazolvány másolatát, továbbá a  10.  § (3)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott feltételek 
megállapításához szükséges, a  polgárőr által a  Polgári Törvénykönyv szerint tett jognyilatkozatot, illetve a  9/A.  § 
(1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott feltétel megállapításához szükséges, az  ifjú polgárőr által a  Polgári 
Törvénykönyv szerint tett jognyilatkozatot.”

 (3) A Pőtv. 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az Országos Polgárőr Szövetség által kibocsátott ifjú polgárőr igazolvány tartalmazza
a) az ifjú polgárőr
aa) családi és utónevét,
ab) fényképét,
ac) azonosító számát,
b) a polgárőr egyesület nevét és székhelyének megjelölését,
c) az Országos Polgárőr Szövetség mint kibocsátó megnevezését,
d) az ifjú polgárőr igazolvány egyedi azonosítóját, valamint
e) az „ifjú polgárőr” feliratot.”

 (4) A Pőtv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  polgárőr igazolvány visszavonásig érvényes. Az  ifjú polgárőr igazolvány visszavonásig, de legfeljebb az  ifjú 
polgárőr 18. életévének betöltéséig érvényes.”

 (5) A Pőtv. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  polgárőr, illetve az  ifjú polgárőr a  polgárőr igazolvány, illetve az  ifjú polgárőr igazolvány adataiban vagy 
a kiadásának feltételeiben bekövetkezett változást – az adatok megváltozása esetén új polgárőr igazolvány, illetve 
ifjú polgárőr igazolvány kiadása, a kiadás feltételeiben bekövetkezett változás esetén a polgárőr igazolvány, illetve 
az  ifjú polgárőr igazolvány visszavonása céljából – 8 napon belül a  polgárőr egyesület útján köteles bejelenteni 
az Országos Polgárőr Szövetség részére.”

6. § (1) A Pőtv. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Országos Polgárőr Szövetség az ifjú polgárőr igazolványt visszavonja
a) ha megállapítja, hogy kiadásának feltételei nem állnak fenn,
b) a  polgárőr egyesület kezdeményezésére, ha az  ifjú polgárőr nem kíván a  polgárőr egyesület tevékenységében 
közreműködni, vagy
c) a polgárőr egyesület jelzésére, ha az ifjú polgárőr egyesületi tagsága megszűnt.”

 (2) A Pőtv. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  Országos Polgárőr Szövetség az  ifjú polgárőr igazolványt 8 napon belül bevonja a  szabálysértési vagy 
a  büntetőeljárás jogerős befejezéséig, ha az  ifjú polgárőrrel szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás indult és 
az ifjú polgárőr igazolvány bevonását az eljáró hatóság előzetesen indokoltnak tartotta.”
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 (3) A Pőtv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  polgárőr, illetve az  ifjú polgárőr köteles a  polgárőr egyesületnek haladéktalanul jelezni, ha vele szemben 
szabálysértési vagy büntetőeljárás indult. A  polgárőr egyesület e  tényről haladéktalanul tájékoztatja az  Országos 
Polgárőr Szövetséget, amely beszerzi az  eljáró hatóság nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az  eljárás jogerős 
befejezéséig indokoltnak tartja-e a polgárőr, illetve az ifjú polgárőr igazolványának bevonását.”

7. § (1) A Pőtv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőr igazolványok, illetve az ifjú polgárőr igazolványok kibocsátásával és 
visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából nyilvántartást vezet, amely
a) a  polgárőr vagy az  ifjú polgárőr természetes személyazonosító adatait és lakcímét, a  10.  § (3)  bekezdés b) és 
c) pontjában vagy a 9/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek igazolásához szükséges iratokat,
b) a kiadott polgárőr igazolványok vagy ifjú polgárőr igazolványok egyedi azonosítóját, továbbá
c) a  visszavont polgárőr igazolványokra vagy ifjú polgárőr igazolványokra, valamint a  visszavonás jogalapjára és 
időtartamára vonatkozó adatokat
tartalmazza.”

 (2) A Pőtv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A polgárőr, illetve az ifjú polgárőr egyesületi tagságának megszűnése vagy a polgárőr igazolvány, illetve az ifjú 
polgárőr igazolvány visszavonása esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatokat 2 év elteltével kell törölni.”

8. §  A Pőtv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgárőr – ide nem értve az ifjú polgárőrt – a polgárőri szolgálat ellátása során a rendőrségnél rendszeresített 
hatóanyag-tartalmú és töltőanyag tömegű vegyi eszközt tarthat magánál, amelyet kizárólag jogos védelmi 
helyzetben használhat. A használata esetén kerülni kell a sérülés okozását.”

9. § (1) A Pőtv. 25. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A polgárőr szolgálati és etikai szabályszegése esetében alkalmazható intézkedések:)
„b) a 3. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladat ellátásától való – legfeljebb 1 évig terjedő – eltiltás,
c) a polgárőri szolgálat ellátásától való – legfeljebb 1 évig terjedő – eltiltás, vagy”

 (2) A Pőtv. 25. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A polgárőr szolgálati és etikai szabályszegése esetében alkalmazható intézkedések:)
„d) a polgárőr egyesületben való tagság megszüntetésére vonatkozó javaslattétel a polgárőr egyesület részére.”

10. §  A Pőtv. 28. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„f ) az ifjú polgárőr igazolvány formátumát,”

11. §  A Pőtv. 10. alcíme a következő 31. §-sal egészül ki:
„31. § A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról szóló 
2015. évi LVIII. törvény (a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésének napján bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló, 
valamint a  32.  § (1)  bekezdésében meghatározott területi polgárőr szövetségben tagsággal nem rendelkező 
polgárőr egyesületek 2015. július 1-jéig kötelesek a  32.  § (1)  bekezdésben meghatározott területi polgárőr 
szövetségbe történő felvételüket kérni.”

12. §  A Pőtv. a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § (1) A Módtv. hatálybalépésekor egyazon megye (főváros) területén található székhellyel működő legnagyobb 
taglétszámmal rendelkező területi polgárőr szövetségnek a  Módtv. hatálybalépését követő 60. napig kell kérnie 
a 7. § (2) bekezdése szerinti felvételét az Országos Polgárőr Szövetségbe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet előterjesztő területi polgárőr szövetség Országos Polgárőr Szövetségbe történő 
felvétele nem tagadható meg, ha megalakulása és működése a  kérelem előterjesztésének időpontjában megfelel 
az e törvényben, valamint az irányadó jogszabályokban előírt követelményeknek.
(3) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott területi polgárőr szövetséghez nem csatlakoznak az  egyazon megye 
(főváros) területén található területi polgárőr szövetségek, 2015. július 1-jével az  e  törvény szerinti tevékenységet 
nem folytathatják, területi polgárőr szövetségként nem működhetnek.”
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13. §  A Pőtv.
a) 8. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (6) bekezdés e) pontjában és 8. § (8) bekezdésében a „közgyűlés” 

szövegrész helyébe a „küldöttgyűlés” szöveg,
b) 8. § (7) bekezdésében a „közgyűlés” szövegrészek helyébe a „küldöttgyűlés” szöveg,
c) 9. § (1) bekezdés b) pontjában az „igazolványokról, a” szövegrész helyébe az „igazolványokról és ifjú polgárőr 

igazolványokról, a” szöveg, a „10. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „10. § (3) bekezdésében és a 9/A. § 
(1) bekezdésében” szöveg, az „az igazolvány” szövegrész helyébe az „a polgárőr igazolvány és az ifjú polgárőr 
igazolvány” szöveg,

d) 9.  § (2)  bekezdés i)  pontjában az  „ellátja” szövegrész helyébe az  „ellátja, az  ifjú polgárőröket a  9/A.  § 
(2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására jogosító ifjú polgárőr igazolvánnyal ellátja” szöveg,

e) III. Fejezetének címében az „igazolvány kibocsátásának” szövegrész helyébe az „igazolvány, továbbá az  ifjú 
polgárőr igazolvány kibocsátásának” szöveg,

f ) 6. alcímének címében az „igazolvány kibocsátása” szövegrész helyébe az „igazolvány, továbbá az ifjú polgárőr 
igazolvány kibocsátása” szöveg,

g) 11.  § (3)  bekezdésében az  „igazolványt” szövegrész helyébe az  „igazolványt, illetve az  ifjú polgárőr 
igazolványt” szöveg,

h) 11.  § (6)  bekezdésében a  „pontjában meghatározott” szövegrész helyébe a  „pontjában, illetve a  9/A.  § 
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott” szöveg, az „a polgárőr” szövegrész helyébe az „a polgárőr, illetve 
az ifjú polgárőr” szöveg,

i) 12. § (2) bekezdésében a „6 hónap” szövegrész helyébe az „1 év”, az „1 év” szövegrész helyébe a „2 év” szöveg,
j) 12. § (5) bekezdésében az „igazolványok egyedi” szövegrész helyébe az „igazolványok, illetve az ifjú polgárőr 

igazolványok egyedi” szöveg, az „az igazolvány” szövegrész helyébe az „a polgárőr igazolvány, illetve az  ifjú 
polgárőr igazolvány” szöveg,

k) 14. § (2) bekezdés c) pontjában a „területi szövetséget” szövegrész helyébe a „területi polgárőr szövetséget” 
szöveg

lép.

14. §  Ez a törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 25/2015. (V. 22.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló  
49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő 6. ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozandó díjak az egészségügyi ágazatban a következők:)
„6. Védőnői Szolgálatért díj.”

 (2) Az R. 2. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  miniszter által adományozható díj a  tartósan kiemelkedő színvonalú, a  miniszter által vezetett 
minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium) végzett közszolgálati tevékenységért: Közösség Szolgálatáért díj.”

2. §  Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Védőnői Szolgálatért díj, valamint a Közösség Szolgálatáért díj 
adományozását a 2015. évben legkésőbb május 31-ig lehet kezdeményezni.”

3. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R.
a) 1.  § (1)  bekezdésében az  „A miniszter” szövegrész helyébe az  „Az emberi erőforrások minisztere 

(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 1. melléklet II. fejezet 32.4. pontjában a „kultúráért felelős minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium” 

szöveg,
c) 1.  melléklet V. fejezet 48.1.  pontjában az  „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe  

az „a miniszter” szöveg
lép.

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

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 25/2015. (V. 22.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 1 melléklet I. fejezete a következő 5a. ponttal egészül ki:
„5a. Védőnői Szolgálatért díj
5a.1. A díj annak adományozható, aki a  területi védőnői munkában és védőnők oktatásában egyaránt kivételesen 
magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, és tevékenységével jelentősen hozzájárult ilyen eredmény 
eléréséhez.
5a.2. A díj természetes személyeknek adományozható.
5a.3. A díj átadására ötévente az anyák és csecsemők védelmére 1915. évben létrejött Országos Stefánia Szövetség 
megalakulásának évfordulója (június 13.) alkalmából kerül sor.
5a.4. A díjból ötévente legfeljebb egy adományozható.
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5a.5. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.
5a.6. A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom összege az  illetményalap tizenkétszeresének megfelelő 
összeg.”

 2. Az R. 1. melléklete a következő VII. fejezettel egészül ki:
„VII. FEJEZET
A MINISZTÉRIUMBAN VÉGZETT KIEMELKEDŐ KÖZSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG ELISMERÉSE
60. Közösség Szolgálatáért díj
60.1. A  díj annak adományozható, aki a  minisztérium kormánytisztviselőjeként, kormányzati ügykezelőjeként 
tartósan kiemelkedő színvonalú jogszabály-előkészítési, ágazati szakmai, funkcionális, vagy a  minisztérium 
alapfeladatához kötődő egyéb érdemi tevékenységet végez, és munkája, közszolgálati pályafutása mások számára 
példaértékű.
60.2. A díj évente 3 személy részére adományozható.
60.3. A díj átadására a Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.) alkalmából kerül sor.
60.4. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.
60.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.”

Az emberi erőforrások minisztere 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelete
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről  
és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló  
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés g), h) és n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 10.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  szakképzés tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm.  rendelet 90.  § 16.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és 
a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„e) a köznevelési intézmények fenntartóira,”

2. §  Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egyházi, a magán nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény a Hivatal által nyújtott 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat térítési díj ellenében veheti igénybe, vagy fenntartója az  egyházi, továbbá 
magán pedagógiai intézettel szolgáltatás nyújtására megállapodást köthet.”

3. §  Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pedagógiai-szakmai szolgáltatások a  települési és nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-
oktatási intézmény számára a  Hivatal e  célra rendelkezésére álló erőforrásai és az  éves munkatervében 
meghatározott feladatok erejéig térítésmentesek.”

4. §  Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes pedagógiai szakmai irányítását – a Hivatal, továbbá 
az iskolarendszerű szakképzést folytató szakképző iskolák tekintetében az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
szakmai közreműködésével – a miniszter látja el.”

5. §  Az R. 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó éves munkatervét a miniszter 
hagyja jóvá. A  Hivatal az  éves munkaterv elkészítésekor beszerzi az  országos nemzetiségi önkormányzatok 
véleményét.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 70. szám 6383

6. §  Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Hivatal, az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, valamint a miniszterrel kötött köznevelési szerződés 
keretében pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátó egyházi vagy magán pedagógiai intézet a pedagógiai-
szakmai szolgáltatási feladatok megvalósításába, – ha az  állam által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató 
intézmények keretei között erre nincs lehetőség – bevonhatja az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet, az  állami 
intézményfenntartó központot, valamint bevonhat köznevelési intézményt, felsőoktatási intézményt abban 
az esetben is, ha az nem felel meg a 19. §-ban foglaltaknak.”

7. §  Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi 
könyvtárakkal.”

8. §  Az R. 2. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § Az  Nkt. 19.  § (2)  bekezdés h)  pontja szerinti, a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához 
kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének eszközei és módszerei:
a) korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésében közreműködés, a  rendszerben rendelkezésre 
álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése, és mindezek alapján a szükséges pedagógiai 
szakmai támogatás meghatározása,
b) a célnak megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógiai módszerek 
kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézményben,
c) a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése,
d) a  lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek 
együttműködésének koordinálása.”

9. §  Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként szervezi meg
a) a  nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelés-oktatást, kollégiumi nevelést segítő (a  továbbiakban együtt: 
nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások),
b) a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő,
c) az  országos pedagógiai mérés-értékelési eredmények alapján az  intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési 
eszközök kidolgozását, országos terjesztését szolgáló
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.”

10. §  Az R. 15/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Tantárgygondozó szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatás esetén szaktanácsadó az lehet, aki
a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel,
b) pedagógus-szakvizsgával rendelkezik,
c) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot szerzett, és
d) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól 
és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében elvégezte 
az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által alapított, a  szaktanácsadásban résztvevő személy szakterületéhez 
illeszkedő tantárgygondozói továbbképzést.”

11. §  Az R. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Hivatal az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, valamint az egyházi vagy magán pedagógiai intézet 
tekintetében az  éves munkatervről kialakított véleményét tárgyév március 15-ig megküldi a  pedagógiai intézet 
fenntartójának.”

12. §  Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  pedagógiai intézet működésének ellenőrzése tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatal az  Nkt. 
34.  § (2)  bekezdésében szabályozott ellenőrzési feladatait munkaterv alapján végzi. A  fenntartói tevékenység 
törvényességi ellenőrzésének keretében különösen az alábbiakat kell vizsgálni:
a) a tevékenység folytatására vonatkozó fenntartói jogosultságot,
b) az intézmény törvényes és szakszerű működése érdekében tett intézkedéseket,
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c) azt, hogy a  fenntartó által az  intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon biztosítja-e az  alapító okiratban 
meghatározott feladatok végrehajtását,
d) a 3. melléklet szerinti minimális eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét,
e) azt, hogy az éves költségvetés alapján az Nkt.-ban meghatározott feladatok ellátása biztosított-e,
f ) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényességét,
g) a köznevelési intézmény vezetője alkalmazásának törvényességét, továbbá
h) azt, hogy a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét.”

13. §  Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szaktanácsadói feladatok ellátására a  Hivatal, az  állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, 
az  egyházi vagy a  magán pedagógiai intézet köt megállapodást a  szolgáltatást igénybe vevő megrendelővel és 
a feladatellátásban közreműködő szaktanácsadóval. A Hivatal a megállapodást a megrendelő igényéhez igazodva, 
az elfogadott éves munkatervtől eltérően is megkötheti, ha ez nem veszélyezteti a munkaterve teljesítését.”

14. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

15. §  Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

16. §  Az R.
a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az „OH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
b) 2. § (4) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
c) 6.  § b)  pontjában és 18.  § (1)  bekezdésében az „1.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott” szövegrész 

helyébe az „egyházi és magán” szöveg,
d) 12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében az „Országos pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásként” szövegrész helyébe a „Pedagógiai-szakmai szolgáltatásként” szöveg,
e) 16.  § (1)  bekezdésében a  „más nem állami, nem önkormányzati fenntartó által fenntartott” szövegrész 

helyébe a „magán” szöveg,
f ) 15. § (3) bekezdésében és 18. § (6) bekezdésében az „az OH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
g) 22. § (1) bekezdésében a „kevesebb mint három” szövegrész helyébe a „kevesebb mint négy” szöveg,
h) 23. § (1) bekezdésében, 27. § (2) és (8) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében az „az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
i) 25.  § (1)  bekezdésében és 28.  § (2)  bekezdésében a  „más nem állami, nem önkormányzati fenntartású” 

szövegrész helyébe a „magán” szöveg,
j) 25.  § (2)  bekezdésében a „más nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó” szövegrész helyébe 

a „magán fenntartó” szöveg,
k) 25.  § (4)  bekezdésében a  „más nem állami, nem önkormányzati fenntartó által fenntartott” szövegrész 

helyébe a „magán” szöveg,
l) 25.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a „megszűnését” szövegrész helyébe a „működési engedélyének 

visszavonását” szöveg,
m) 26. § (4) bekezdés f ) pontjában a „Halmozottan hátrányos” szövegrész helyébe a „Hátrányos” szöveg,
n) 27. § (5) bekezdésében az „Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg
lép.

17. §  Hatályát veszti az R.
a) 1. § (1) bekezdés f ) pontja,
b) 1. § (2) és (3) bekezdése,
c) 1.  § (5)  bekezdésében az „A megállapodás alapján a  pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó pedagógiai 

intézet térítésmentesen biztosítja a  szolgáltatást a  megállapodásban meghatározott nevelési-oktatási 
intézmény részére, a  nevelési-oktatási intézmény fenntartójával kötött megállapodásban meghatározott 
költségvetés erejéig.” szövegrész,

d) 2. § (2) bekezdése,
e) 2. § (6) bekezdésében az „és a halmozottan hátrányos helyzetű” szövegrész,
f ) 7. § (1) bekezdés c) pontja,
g) 11. § (1) bekezdése,
h) 12. § (2) bekezdése,
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i) 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, c) és d) pontjában a „halmozottan” szövegrész,
j) 15/A. § (1) és (5) bekezdése,
k) 20. § (4) bekezdésében a „vagy a pedagógiai kabinetben” szövegrész,
l) 23. § (3) és (4) bekezdése,
m) 30. § (1) és (2) bekezdése,
n) 30. § (4) bekezdése,
o) 30. § (5)–(7) bekezdése,
p) 31. §-a.

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelethez

A pedagógiai intézetben kötelezően foglalkoztatott alkalmazottak létszáma

I. Vezetők

A B

1 Munkakör Létszám (fő)

2 Igazgató minden önálló intézményben 1

II. Alkalmazottak az alapfeladat ellátásához

A B

1 Munkakör Létszám (fő)

2 Pedagógiai értékeléshez pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben 1

3
Szaktanácsadás szervezéséhez, tantárgygondozáshoz pedagógiai szakértő, pedagógiai 
előadó munkakörben

7

4
Pedagógiai tájékoztatással kapcsolatos feladatokhoz pedagógiai szakértő, pedagógiai 
előadó, oktatástechnikus munkakörben

1

5
Tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatásokhoz pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó 
munkakörben

1

6
Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítéséhez, 
szervezéséhez pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben

2

7
Tanulmányi sport- és tehetséggondozó versenyek szervezéséhez, összehangolásához 
pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben

1

8
Tanulótájékoztató tanácsadó szolgálathoz pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó 
munkakörben

1

III. Alkalmazottak más feladatok ellátásához

A B

1 Munkakör Létszám (fő)

2 Ügyviteli alkalmazott az intézményben 1

3 Gazdasági dolgozó 1

1. A II. pontban foglalt táblázatban meghatározott létszám az egyes feladatok között átcsoportosítható.
2. Az  I–III.  pontban foglalt táblázatban meghatározottaktól, a  22.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerint, 

az intézmény javára el lehet térni.”
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2. melléklet a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelethez
„3. melléklet a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelethez

Jegyzék a pedagógiai intézet kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről

I. Helyiségek

 1. Közös és vezetői helyiségekhez

A B

1 A helyiség típusa Mennyiség (db)

2 vezetői szoba 1

3 adminisztrációs-titkársági szoba 1

4 gazdasági-ügyintézői szoba 1 önálló intézményben

5 váróterem 1

6 mosdó, WC helyiség nemenként 1

7 fogyóeszköz-, takarítóeszköz-tároló 1

 2. Pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok ellátásához

A B

1 A helyiség típusa Mennyiség (db)

2 munkaszoba legalább 3 alkalmazottanként 1

3 tárgyaló 1

4 eszköztároló 1

5 előadóterem 1

Megjegyzés:
1. A helyiségek rendelkezésre bocsátásával a szolgáltatás zavartalan megszervezését, ellátását kell biztosítani.
2. Közös munkaszobák is kialakíthatók, ha a helyiség alapterülete azt megengedi, és egy alkalmazottra legalább 

6 m2 alapterület jut.
3. Nem kell a  2.  pontban foglalt táblázat A:3 mezőjében meghatározott tárgyalót biztosítani, ha 

a  munkaszobában az  alkalmazott egyedül dolgozik, és a  munkaszoba alapterülete legalább 8 m2, vagy ha 
többen dolgoznak egy munkaszobában, és egy alkalmazottra legalább 10 m2 alapterület jut.

II. Eszközök és felszerelések

 1. Vezetői tevékenységhez

A B

1 Berendezési, felszerelési tárgy Mennyiség (db)

2 munkaasztal alkalmazottanként 1

3 előadói asztal 1

4 szék alkalmazottanként 1                    
és megfelelő számban az előadóterembe,                 
illetve a váróterembe

5 telefon vezetőnek és szolgáltatásonként 1

6 szekrény helyiségenként 1

7 számítógép 1
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 2. Ügyviteli tevékenységhez

A B

1 Berendezési, felszerelési tárgy Mennyiség (db)

2 munkaasztal alkalmazottanként 1

3 szék alkalmazottanként 1

4 szekrény alkalmazottanként 1

5 számítógép alkalmazottanként 1

6 nyomtató ügyviteli és pedagógiai feladatokhoz 1-1

7 fénymásoló ügyviteli és pedagógiai feladatokhoz 1-1

8 szkenner 1

 3. Pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok ellátásához

A B

1 Berendezési, felszerelési tárgy Mennyiség (db)

2 munkaasztal alkalmazottanként 1

3 tárgyalóasztal tárgyalónként 1

4 szék alkalmazottanként 1

5 tárgyalószék tárgyalóasztalonként 4

6 szekrény helyiségenként 1

7 számítógép 1

8 laptop 1

9 projektor 1

Megjegyzés:
Az eszköz- és felszerelés biztosítási kötelezettség igazodik a helyiségek kialakításához. A helyiségek rendeltetésszerű 
használatához szükséges felszereléseket biztosítani kell.”

A nemzetgazdasági miniszter 15/2015. (V. 22.) NGM rendelete
a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosításáról

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, továbbá a  műszaki 
biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti 
eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § (1) A  16.  § (1)  bekezdésében meghatározott nyomástartó berendezéseket a  7. számú melléklet szerint 
– a növekvő veszélyszintnek megfelelően – kategóriákba kell sorolni.
(2) A tölteteket a (3) bekezdés szerinti 1. csoportba vagy a (4) bekezdés szerinti 2. csoportba kell sorolni.
(3) A töltet az 1. csoportba tartozik és veszélyes töltetnek minősül, amennyiben
a) az  anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a  67/548/EGK és az  1999/45/EK 
irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az  1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 
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2008.  december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: CLP rendelet) 2.  cikk 
7. és 8.  pontjának meghatározása szerinti olyan anyag vagy keverék, amelyet a  CLP rendelet I.  melléklet 2. és 
3. részében meghatározott, alábbi fizikai és egészségi veszélyességi osztályokba sorolható soroltak:
aa) instabil robbanóanyagok vagy az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. és 1.5. alosztályba tartozó robbanóanyagok;
ab) tűzveszélyes gázok, 1. és 2. kategória;
ac) oxidáló gázok, 1. kategória;
ad) tűzveszélyes folyadékok, 1. és 2. kategória;
ae) azok a  3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok, amelyek legnagyobb megengedett hőmérséklete 
a lobbanáspont fölött van;
af ) tűzveszélyes szilárd anyagok, 1. és 2. kategória;
ag) önreaktív anyagok vagy keverékek, A–F típus;
ah) piroforos folyadékok, 1. kategória;
ai) piroforos szilárd anyagok, 1. kategória;
aj) vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 1., 2. és 3. kategória;
ak) oxidáló folyadékok, 1., 2. és 3. kategória;
al) oxidáló szilárd anyagok, 1., 2. és 3. kategória;
am) szerves peroxidok, A–F típus;
an) akut orális toxicitás, 1. és 2. kategória;
ao) akut dermális toxicitás, 1. és 2. kategória;
ap) akut inhalációs toxicitás, 1., 2. és 3. kategória;
aq) célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 1. kategória, vagy
b) a  nyomástartó berendezésekben található olyan anyag vagy keverék, amelynek legnagyobb megengedett 
hőmérséklete a töltet lobbanáspontja fölött van.
(4) A 2. csoportba tartozik minden, a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó töltet.
(5) Ha az  edény több nyomással igénybe vett térből áll, az  edényt az  egyes terekhez rendelt kategóriák közül 
a legnagyobb sorszámúba kell sorolni. Ha egy tér többféle töltetet tartalmaz, a besorolás alapja az a töltet, amelyhez 
a legnagyobb sorszámú kategória tartozik.”

2. §  Az R. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) Ez a rendelet
a) a  nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. május 29-i 97/23/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) az  egyszerű nyomástartó edényekről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek, továbbá
c) a  nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. 
május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, 
a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. §  Hatályát veszti az R. 4. § 18. pontja.

4. §  Ez a rendelet 2015. június 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a  rendelet a  nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról 
szóló, 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

A Kormány 1325/2015. (V. 22.) Korm. határozata
az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program technikai 
segítésnyújtási keretéből megvalósítani tervezett projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz 
történő hozzájárulásról

A Kormány
 1.  hozzájárul

a) az  Államreform Operatív Program (a  továbbiakban: ÁROP) 4., „Technikai segítségnyújtás a  konvergencia 
régiókban” című és 5., „Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban” című prioritása keretéből 
megvalósítani tervezett projekt tekintetében 18 000 000 forint összegű támogatás,

b) az  Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (a  továbbiakban: EKOP) 4., „Az operatív program 
megvalósításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás) a  konvergencia régiókban” című és 5., „Az 
operatív program megvalósításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás) a  Közép-magyarországi 
régióban” című prioritása keretéből megvalósítani tervezett projektek tekintetében 322 000 000 forint 
összegű támogatás

vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz (a  továbbiakban: kötelezettségvállalás) a  2007–2013 közötti 
programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó 
cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. 
határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,

 2.  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalásról,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy ha az  1.  pontban meghatározott projektekre ténylegesen 
kifizetett támogatás az  1.  pontban meghatározott projektek valamelyike tekintetében meghaladná az  azt 
finanszírozó operatív program forráskeretét, akkor gondoskodjon e  projekteknek a  Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program terhére történő finanszírozásáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az ÁROP, illetve az EKOP zárását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1326/2015. (V. 22.) Korm. határozata
az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló  
1289/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1289/2015. (V. 5.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja a következő d) és e) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„d) hozzájárul az  ÁROP-1.A.3 azonosító számú, „Területi együttműködést segítő programok kialakítása 
az  önkormányzatoknál a  konvergencia régiókban” című pályázati konstrukció tartaléklistája (a továbbiakban: 
tartaléklista) megszüntetéséhez a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes 
zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia 
Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) 
Korm. határozat I.10. pontja alapján,
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e) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a tartaléklista megszüntetéséről.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. május 31.”

 2. A Határozat 1. melléklet
a) 1.2.1. pontjában foglalt táblázat

aa) C:3 mezőjében a „0,020” szövegrész helyébe a „0,240” szöveg,
ab) D:3 mezőjében a „26,028” szövegrész helyébe a „26,248” szöveg,
ac) A:4–D:4 mezőjében a „0,790” szövegrész helyébe az „1,010” szöveg,

b) 1.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba) C:3 mezőjében a „2,194” szövegrész helyébe a „2,414” szöveg,
bb) D:3 mezőjében a „25,112” szövegrész helyébe a „25,332” szöveg,

c) 1.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca) G:31 mezőjében a „0,000” szövegrész helyébe a „0,220” szöveg,
cb) G:36 mezőjében a „0,020” szövegrész helyébe a „0,240” szöveg

lép.
 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1327/2015. (V. 22.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer” című) projekt megvalósításának egyes kérdéseiről

A Kormány
 1. egyetért a  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú, „Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer” című projekt finanszírozásának módjával és a projekt műszaki tartalmával az 1. melléklet 1. pontja szerint,
 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  nemzetgazdasági miniszter és a  nemzeti fejlesztési 

miniszter bevonásával – az 1. pontban meghatározott projekt
a) európai uniós forrás terhére elszámolható költségei forrásának a  Magyarország központi költségvetéséről 

szóló törvény Uniós fejlesztések fejezet Környezet és Energia Operatív Program (a  továbbiakban: KEOP) 
jogcímcsoport terhére történő finanszírozásához, valamint

b) európai uniós forrás terhére el nem elszámolható költségei, a széniszap eltávolításának költségei és a projekt 
megvalósításához szükséges saját erő fedezetének központi költségvetési forrásból történő biztosításához

szükséges intézkedéseket tegye meg,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. június 15.

 3. hozzájárul az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. június 15.

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  „Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt” című 
projektnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 2015. évre szóló éves 
fejlesztési keretében kiemelt projektként történő nevesítéséről az 1. melléklet 2. pontja szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. július 31.
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 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert annak kezdeményezésére, hogy a  Duna–Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás
a) intézkedjen az  optimális projektterületek meghatározása, a  létesítmények hatékonyabb 

kapacitáskihasználása érdekében a szomszédos társulásokkal való együttműködés kialakítása iránt, és
b) mutassa be az a) alpont szerinti intézkedéseket,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. június 15.

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzetgazdasági 
miniszter bevonásával gondoskodjon az 1. pontban meghatározott projekt azon projektelemei KEHOP-ból történő 
finanszírozásáról, amelyekre a  KEOP végrehajtása során már támogatást fizettek ki, de amelyek a  4.  pontban 
meghatározott projekt elemeivé fognak válni, és gondoskodjon az európai uniós forrás terhére el nem számolható 
költségek központi költségvetésből történő finanszírozásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. július 31.

 7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával gondoskodjon az uniós forrásból 
finanszírozott hulladékgazdálkodási projektek megvalósítása során felmerült intézményi, szabályozási problémák 
feltárásáról és javaslat készítéséről azok kezelésére,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. szeptember 15.

 8. visszavonja a  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna–Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) nagyprojekttel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1793/2014. (XII. 19.) 
Korm. határozat 2. és 3. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1327/2015. (V. 22.) Korm. határozathoz

 1. A  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú, „Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” című projekt finanszírozásának módja és műszaki 
tartalma:

A B C D E F

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása

(Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása
Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP.1.1.1/2F/09-

11-2011-0002

Duna–Vértes 
Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 
Rendszer

Duna–Vértes 
Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 
Társulás

9 954 772 424 91,735144%

Tatabánya RHK változatlan műszaki tartalommal 
(kivéve az európai uniós forrásból el nem 
számolható költségeket) Csákvár, Kisbér, 
Pilisvörösvár, Nyergesújfalu, Tatabánya Búzavirág 
utca hulladékudvarok, Szentendre átrakó, 
gyűjtőszigetek fejlesztése, valamint a házi 
komposztáló edények és az üzemeltetéséhez 
szükséges eszközök beszerzése és a kapcsolódó 
szolgáltatások.

 2. A Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt adatai:

A B C D E

1. Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása

(Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása
Projekt rövid bemutatása

2.
Vértesalja Hulladékgazdálkodási 

Projekt

Duna–Vértes 
Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási 
Társulás

5 253 677 695 91,735144%

A projekt célja a bicskei előkezelő központ, a tarjáni, 
a szentendrei, a komáromi hulladékudvarok és a 
szerves hulladék kezelését szolgáló létesítmények 
megvalósítása. A projekt keretében a rendszer 
működtetéséhez szükséges létesítmények építésére 
és eszközök beszerzésére kerül sor.
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A Kormány 1328/2015. (V. 22.) Korm. határozata
a budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó 
felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében „Vállalkozási szerződés Budapesti 4. sz. 
Metróvonal I. szakasz Co-11 sz. szerződés – Járműtelep” tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról, 
valamint a szerződésmódosítás alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  „Vállalkozási szerződés Budapesti 4. sz. Metróvonal I. szakasz Co-11 sz. szerződés – Járműtelep” 

tárgyában a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a SWIETELSKY Magyarország Korlátolt 
Felelősségű Társaság között megkötött vállalkozási szerződés 1. számú szerződésmódosítása szövegét,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. az 1.  pont szerinti szerződésmódosításban meghatározott hazai költségvetési forrást összességében  
185 128 329 forint összegben állapítja meg,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért a 2. pontban meghatározott költségvetési forrás Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai 
fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 11. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása jogcímcsoportról 
történő folyósításával, azzal, hogy a  költségvetési forrás folyósításának feltétele a  szerződésmódosítás alapján 
fizetendő összeg Budapest Főváros Önkormányzatát illető önrészének biztosítása.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1329/2015. (V. 22.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú („Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, 
valamint IT alkalmazás konszolidáció” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi 
nevesítéséről és a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú, „Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó 

szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt) az 1. melléklet szerint,

 2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. egyetért a  projekt – a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai 

Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,

 4. hozzájárul a  projekt első szakasza tekintetében a  kötelezettségvállaláshoz (a  továbbiakban: kötelezettségvállalás) 
a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi 
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 
1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.8. pontja alapján,

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalásról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
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 6. hozzájárul az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján a projekt első szakasza tekintetében a támogatási 
szerződés megkötéséhez az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 7. jóváhagyja a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
31. § (3) és (5) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program jogcímcsoport 2. prioritása 
keretének 1 903 520 186 forint összeggel történő átmeneti növelését a  projekt első szakaszának végrehajtása 
érdekében,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program 2. prioritása keretében 
finanszírozott azon projektek támogatási szerződéseinek módosításáról, amelyekkel összefüggésben forrás szabadul 
fel,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 9. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  7.  pont szerinti többlet-kötelezettségvállalás 
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az ehhez szükséges döntések meghozatalát,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 8. pontban foglaltak teljesítését követően azonnal

 10. hozzájárul a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal

 11. kirendeli a  Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget a  Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről 
szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján a projektben az állami felügyelő mérnöki 
feladatok ellátására,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 12. az  1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9.  pontjára is figyelemmel hozzájárul az  1.  pont szerinti projekthez 
kapcsolódó állami felügyelő mérnöki feladatok támogatási szerződéseinek megkötéséhez.

Felelős: miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1329/2015. (V. 22.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.

Projekt száma
Projekt 

megnevezése
Projektgazda

Támogatás 

intenzitás 

(%)

A projekt forrásszerkezete

Projekt rövid 

bemutatása
Támogathatóság feltételei

2.

Közlekedés 

Operatív 

Program 

(nettó, Ft)

Közlekedés 

Operatív 

Program hazai 

társfinanszírozás 

(Ft)

Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

vagy tisztán hazai 

költségvetési forrás 

(nettó, Ft)

Hazai 

költségvetési 

forrás 

(Ft)

3.
KÖZOP- 

2.5.0-09-11- 
2015-0001

Infrastruktúra 
és gördülő 
állomány 

karbantartó 
szoftver és IT 
alkalmazás 

konszolidáció

MÁV Magyar 
Államvasutak 

Zártkörűen 
Működő 

Részvénytársaság

100 1 903 520 186 0 1 066 979 814 0

Az állam által 
finanszírozott 
közszolgáltatások 
pályavasút oldali 
teljesítéséhez 
szükség van 
a megfelelő 
pályakapacitások 
biztosítására, hosszú 
távú fenntartására 
és növelésére. A 
pályakapacitások 
csak megfelelő 
karbantartási 
stratégiával, a 
rendelkezésre 
álló pénzügyi, 
anyagi, emberi 
és információs 
erőforrásokkal 
biztosíthatók.

1. A támogatást igénylőnek a projekt 
megvalósítása során figyelemmel kell lennie 
a kettős finanszírozás elkerülésére – különös 
tekintettel a MÁV Start Vasúti Személyszállító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: MÁV-START Zrt.) 
közszolgáltatási szerződése keretében kapott 
állami támogatásra – és a más uniós forrásból 
megvalósuló projektek fenntartási időszakára.
2. A MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság saját teljesítés 
címén csak a máshonnan meg nem térülő, 
indokolt költségeket számolhatja el, ha azok 
megfelelnek a piaci áraknak. A saját teljesítés 
során felmerülő költségek piaci mértékét 
piaci benchmark dokumentációval szükséges 
alátámasztani.
3. A projekt keretében létrehozott rendszert 
a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság fogja üzemeltetni 
a támogatást igénylő és a MÁV-Start 
Zrt. részére. A MÁV Szolgáltató Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
részére az általa nyújtott szolgáltatások 
ellenértékeként a támogatást igénylő és a 
MÁV-Start Zrt. által fizetendő díjnak meg kell 
felelnie a piaci áraknak. Ezt piaci benchmark 
dokumentációval szükséges alátámasztani.
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A miniszterelnök 40/2015. (V. 22.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (8)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– az oktatásért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –

dr. Angelus Ivánt a Budapest Kortárstánc Főiskolán

– a 2015. június 1-jétől 2020. május 31-éig terjedő időtartamra –

a rektori teendők ellátásával ismételten megbízom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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