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b) nincs a járművön, szabálytalan használata, illetve eltérés 
az engedélyben foglaltaktól

500 000 gépjárművezető

c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott engedélykezelési, 
bemutatási, ellenőrzési, fénymásolat-készítési, bejelentési 
és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy 
megakadályozása

300 000 feladó, címzett, 
gépjárművezető

 ”

2. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7.  melléklet I. Életkori feltételek pont 10.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„10. A  „C” , a  „CE”, a  „D1” és a  „D1E” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a  18. életév 
betöltésétől, a „D” és a „DE” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a  21. életév betöltésétől 
is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító  engedélyek  – a 8. és a 9. pontban meghatározott életév 
betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.”

3. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

Az R4. 3. melléklet 1. pont 1.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyszállító-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:)
„1.8. a  személygépkocsi vezetőjén kívül négynél több utas szállítására nem alkalmas személygépkocsi a  jobb- és 
a baloldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,”

A Kormány 9/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek 
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének 
és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995.  évi CVII.  törvény 35.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi szervek 
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok 
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3a) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3a) E  rendelet hatálya nem terjed ki azokra az európai uniós támogatással megvalósuló beszerzésekre, amelyek 
értéke meghaladja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt.”
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2. §  Az R. 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett között létrejött ellátási megállapodás tartalmazza különösen:)
„c) a  megállapított mennyiségeket, műszaki tartalmat és paramétereket, minőséget, egységárakat, teljes 
ellenértéket, vagy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti becsült értéket 
és a teljesítés helyét, idejét;”

3. §  Az R. 5. § (2) bekezdése hatályát veszti.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 10/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 
valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
módosítása

1. § (1) Az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A  parkoló 
felületek árnyékolását biztosító fásítást − helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában − minden 
megkezdett 6 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén 
pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 szabad földterület biztosításával, amely 
1 m2 alatti területei a telek zöldfelületébe nem számíthatók be.”

 (2) Az R. 42. §-a a következő (14)–(17) bekezdésekkel egészül ki:
„(14) A  (10)  bekezdés a)  pontjában meghatározott újonnan létesített várakozó- (parkoló) helyeket úgy kell 
kialakítani, hogy 100 várakozó- (parkoló) hely után legalább 10 várakozó- (parkoló) hely vonatkozásában elektromos 
gépjármű töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül.
(15) A  meglévő, (10)  bekezdés a)  pontjában meghatározott minden megkezdett 100 várakozó- (parkoló) helyből 
legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni
a) 1500 m2 nettó árusítóteret meghaladó árusítótér felett 2019. január 1-jéig,
b) 300–1500 m2 közötti nettó árusítótér esetében
ba) ha az 50 000 lakosnál nagyobb településen található 2019. január 1-jéig,
bb) 20 001–50 000 lakosú településen 2020. január 1-jéig,
bc) 20 000 lakosnál kisebb településen 2026. január 1-jéig.
(16) Az ellenérték fejében várakozó- (parkoló) hely értékesítésére szolgáló építmények létesítése esetén a várakozó- 
(parkoló) helyeket úgy kell kialakítani, hogy 100 várakozó- (parkoló) hely után legalább 10 várakozó- (parkoló) hely 
vonatkozásában elektromos gépjármű töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül.
(17) Az  ellenérték fejében várakozó- (parkoló) hely értékesítését szolgáló, meglévő építmények esetén minden 
megkezdett 100 várakozó- (parkoló) helyből 2017. január 1-jéig legalább egyet, 2019. január 1-jéig legalább kettőt 
elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni.”
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	A Kormány 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozata
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