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I. Utasítások

A miniszterelnök kabinetfőnökének 4/2017. (VI. 30.) MK utasítása  
a Miniszterelnöki Kabinetiroda Beszerzési Szabályzatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, valamint 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2015. (X. 27.) MK utasítás 83. § (1) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya

1. §  Jelen utasítás szabályozza a  Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: Minisztérium) közbeszerzési, 
a  közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési, valamint a  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a  továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzések eljárásai (a továbbiakban együtt: beszerzések) 
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a  Minisztérium nevében eljáró és 
a  közbeszerzési eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a  közbeszerzési eljárások 
dokumentálási és adatszolgáltatási rendjét.

2. § (1) Az utasítás hatálya a Kbt. szerinti közbeszerzésekre, a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti értékhatárokat 
el nem érő értékű beszerzésekre, valamint a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre terjed ki.

 (2) A nettó egymillió forintot elérő vagy meghaladó, de a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti értékhatárokat 
el nem érő értékű, a Kbt. 8. § (2)–(6) bekezdésében meghatározott tárgyra irányuló beszerzésének megvalósításakor 
a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 
szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltakat kell alkalmazni.

 (3) A (2) bekezdés szerinti beszerzési szabályok nem alkalmazhatók, ha a szerződés megkötésére a Kbt. 31–32. §-a szerinti 
központosított közbeszerzés keretében vagy a Kbt. 105. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti keretmegállapodás alapján 
kerül sor.

 (4) A Minisztérium a Kbt. 4. § (3) bekezdésében foglalt előírás ellenére nem köteles három ajánlatot bekérni a Rendelet 
3. § (1)–(2) bekezdése szerinti esetekben.

 (5) Amennyiben a  tervezett közbeszerzés speciális jellege vagy egyéb lényeges körülmény indokolja, a közbeszerzési 
eljárás – a közigazgatási államtitkár döntése alapján – a Kbt. 27. § (2) bekezdésére tekintettel egyedi eljárásrendben is 
lefolytatható.

 (6) Eltérő rendelkezés hiányában az utasítást az európai uniós források felhasználására is megfelelően alkalmazni kell.
 (7) Az utasítás hatálya nem terjed ki a minősített adatot, illetve az alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő, 

valamint a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésekre.
 (8) Az utasítás által nem szabályozott kérdésekben a Minisztérium gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzatáról 

szóló 1/2016. (I. 7.) MK utasítást (a továbbiakban: Gazdálkodási Szabályzat) kell alkalmazni.
 (9) A  közbeszerzési értékhatárt el nem érő, valamint a  Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések előkészítésével, 

kötelezettségvállalásával és kifizetésével kapcsolatos részletszabályokat – a  Minisztérium minősített beszerzési 
eljárásainak kivételével – a Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.
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2. Fogalmak

3. §  Az utasítás alkalmazásában
1.  bírálóbizottság: legalább háromtagú, az  ajánlatkérő által – a  közbeszerzési dokumentumok elfogadására, 

a közbeszerzési eljárások lefolytatása során felmerülő kérdések tisztázására, valamint az ajánlatok elbírálására 
és értékelésére – létrehozott bizottság, amely a  Kbt. 27.  § (3)–(4)  bekezdéseinek megfelelően egy fő 
a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, egy fő közbeszerzési, egy fő jogi és egy fő pénzügyi szakértelemmel 
rendelkező tagból áll. A  pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagot a  Pénzügyi Főosztály vezetője, további 
tagjait a döntéshozó jelöli ki. A bírálóbizottság elnöke a beszerzés tárgya szerinti szakterület (a továbbiakban: 
szakterület) vezetője vagy a döntéshozó által felhatalmazott személy;

2.  döntéshozó: az eljárás előkészítésének kezdeményezését jóváhagyó, kötelezettségvállalásra jogosult vezető;
3.  kezdeményező irat: a beszerzések szükségességét alátámasztó, a szakterület vezetője és a felettes vezető által 

aláírt feljegyzés, valamint a  beszerzések kezdeményezésére rendszeresített, a  kötelezettségvállaló által 
jóváhagyott, jelen utasításban meghatározott mellékleteket tartalmazó nyomtatvány együttese;

4.  munkacsoport: a közbeszerzési eljárásban közreműködő személyek összessége. A munkacsoport tagjai:
a) a bírálóbizottság tagjai;
b) a Magánjogi Főosztály (a továbbiakban: MJF) vezetője által kijelölt személy;
c) a Pénzügyi Főosztály vezetője által kijelölt személy;
d) a Kbt. vagy külön jogszabály által meghatározott személy(ek), szervezet(ek);
e) a döntéshozó által a munkacsoportba delegált egyéb személy(ek), szervezet(ek).

II. Fejezet
A közbeszerzések tervezése, adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségek teljesítése

4. § (1) A tárgyévre tervezhető, a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt várhatóan elérő vagy meghaladó értékű beszerzésekről 
a szakterület vezetőjének közbeszerzési tervet kell készítenie, melyet legkésőbb a tárgyév március 15. napjáig meg 
kell küldenie a gazdasági vezető részére. A közbeszerzési tervben a központosított közbeszerzés keretében tervezett 
beszerzéseket is fel kell tüntetni.

 (2) A  közbeszerzés becsült értékének megállapítása, valamint a  becsült érték számítását tartalmazó dokumentum 
elkészítése a  szakterület feladata. A  szakterület megkeresésére az  MJF tájékoztatást nyújt arról, hogy a  beszerzés 
a Kbt. hatálya alá esik-e.

 (3) A Minisztérium éves összesített közbeszerzési tervét az MJF a Minisztérium szervezeti egységeinek adatszolgáltatása 
alapján állítja össze, és gondoskodik annak a  Közbeszerzési Adatbázisban a  tárgyév március 31. napjáig történő 
közzétételéről. Az éves összesített közbeszerzési terv év közben szükséges módosítása iránt – írásbeli megkeresés 
alapján – az MJF intézkedik.

5. §  A további közzétételi és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése – szükség szerint a Minisztérium más szervezeti 
egységeinek bevonásával, illetve adatszolgáltatása alapján – az MJF feladata.

6. §  A  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti 
előterjesztések benyújtása és az adatszolgáltatás, valamint az ellenőrzésre jogosult szervezettel történő kapcsolattartás 
az MJF feladata.

III. Fejezet
A közbeszerzések lefolytatása

1. A közbeszerzési eljárás kezdeményezése

7. § (1) A közbeszerzési eljárás a kezdeményező iratnak a gazdasági vezető részére történő megküldésével kezdeményezhető.
 (2) A kezdeményezésre szolgáló nyomtatványban a szakterületnek meg kell határoznia:

a) a beszerzés szükségességét és indokoltságát megalapozó adatokat, körülményeket;
b) a beszerzés tárgyát és mennyiségét;
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c) a Kbt. 16–19. §-ában foglaltakra tekintettel megállapított becsült értéket;
d) az igényelt pénzügyi fedezet összegét és forrását;
e) amennyiben a  közbeszerzési eljárás a  Minisztérium éves összesített közbeszerzési tervében nem szerepel, 

a közbeszerzési terv módosításának indokát;
f ) amennyiben az adott beszerzés a Kbt. szerint többféle eljárás keretében is megvalósítható, a közbeszerzési 

eljárás típusának meghatározását;
g) a bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tagjára vonatkozó javaslatot;
h) az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők megnevezését és az ajánlattételi felhívás megküldéséhez 

szükséges kapcsolattartási adatait.
 (3) A kezdeményező irathoz a szakterület csatolni köteles:

a) a  kezdeményező iratban megjelölt, az  eljárásba bevont személyek titoktartási és összeférhetetlenségi 
nyilatkozatát, valamint a döntéshozó által aláírandó titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot;

b) a műszaki-szakmai leírás tervezetét, amelyben megjelölésre kerülnek a teljesítés során irányadó jogszabályok, 
szakhatósági engedélyköteles tevékenység esetén a szükséges engedélyek;

c) az alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó javaslatot;
d) a becsült érték számítását tartalmazó dokumentumot;
e) amennyiben a  beszerzéshez jogszabály vagy a  Kormány döntése valamely szerv, hatóság, testület 

nyilatkozatának beszerzését írja elő, ennek a nyilatkozatnak a másolatát.
 (4) A műszaki leírásban a teljesítés mennyiségi, minőségi, tartalmi és formai feltételeit akként kell meghatározni, hogy 

az a szerződésszerű teljesítés minimumfeltételeit tartalmazza, és a teljesítés ellenőrizhető legyen.

8. § (1) A Kbt. 53. § (6) bekezdése esetében támogatási szerződés hiányában akkor kezdeményezhető közbeszerzési eljárás, 
ha azt szakmai szempontok indokolják. A szakterület a kezdeményező irathoz csatolni köteles a támogatási döntésről 
vagy a  benyújtott pályázat befogadásáról szóló dokumentumok másolatát, amennyiben ezen iratok 
a kezdeményezéskor már rendelkezésre állnak.

 (2) A szakterület köteles a támogatás igénybevételére irányuló pályázat elbírálására vonatkozó okiratot az MJF részére 
haladéktalanul megküldeni.

9. §  A szakterület vezetője és a felettes vezető által aláírt kezdeményező iratot és mellékleteit az MJF és a gazdasági vezető 
részére kell megküldeni.

2. A közbeszerzési eljárás előkészítése

10. §  A közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során a szükséges jogi, közbeszerzési szakértelem biztosítása 
az MJF feladata.

11. § (1) Az MJF a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását igazoló nyilatkozatra vonatkozó igényét az összeg feltüntetésével 
a gazdasági vezetőnek megküldi.

 (2) Amennyiben a  pénzügyi fedezet tekintetében egyeztetés szükséges, azt a  Pénzügyi Főosztály folytatja le, ezzel 
egyidejűleg az egyeztetésről az MJF-et tájékoztatja.

 (3) Amennyiben a  pénzügyi fedezet igazolására nincs lehetőség, haladéktalanul tájékoztatni kell az  MJF-et, valamint 
a szakterület kezdeményező iratban megjelölt kapcsolattartóját.

 (4) Amennyiben a  fedezet biztosított, a  Pénzügyi Főosztály vezetője a  fedezetet két munkanapon belül igazolja oly 
módon, hogy a  fedezetigazolást megküldi az  MJF részére, továbbá kijelöli a  bírálóbizottságába a  pénzügyi 
szakértelemmel rendelkező tagot.

 (5) A  pénzügyi fedezet igazolásának kézhezvételétől számított három munkanapon belül az  MJF intézkedik 
a munkacsoport közbeszerzési eljárás indítását megelőző alakuló ülése időpontjának kitűzéséről és a munkacsoport 
tagjainak meghívásáról.

12. § (1) Az alakuló ülésen a munkacsoport tagjai vesznek részt. A munkacsoport titkári feladatait az MJF eljárásba bevont 
tagja látja el.

 (2) Az  alakuló ülés célja, hogy tisztázza az  eljárás indításához, így különösen a  közbeszerzési dokumentumok 
elkészítéséhez szükséges információkat, továbbá valamennyi lényeges körülményt és adatot.
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 (3) Az alakuló ülésen meg kell határozni:
a) a  beszerzés tárgyát képező árubeszerzést, építési beruházást, szolgáltatást, építési vagy szolgáltatási 

koncessziót, valamint azok mennyiségét;
b) az eljárást indító felhívás tartalmát;
c) amennyiben a  megjelölt eljárástípust csak a  Kbt. által meghatározott feltételek fennállása esetén lehet 

alkalmazni, a választott eljárástípus részletes, igazolható tényeken alapuló indokolását;
d) a Kbt. által megengedett esetben a felkérendő ajánlattevő(k) nevét, címét és elérhetőségét;
e) a  műszaki-szakmai ajánlat tartalmi követelményeit, a  pénzügyi ajánlatot, az  árazott költségvetés 

részletezettségére vonatkozó elvárást;
f ) egyéb, az eljárás lefolytatása szempontjából jelentőséggel bíró szakmai szempontokat, tényeket, információkat, 

így különösen az  értékelési szempontokat, amennyiben az  ajánlatkérő ajánlati, teljesítési biztosíték adását 
igényli, ennek tényét és összegét, a szerződés megerősítését;

g) a  közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződéshez kapcsolódóan a  szakterület által rendelkezésre 
bocsátott adatokat;

h) valamennyi egyéb adatot, amely az MJF számára a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges.
 (4) Az alakuló ülésről a munkacsoport titkára jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a jegyzőkönyv egyidejű elkészítésére 

nincs lehetőség, a munkacsoport titkára az alakuló ülésről két munkanapon belül emlékeztetőt készít, és megküldi 
az alakuló ülésen jelen levők részére jóváhagyás és aláírás céljából.

13. § (1) Amennyiben az alakuló ülésen nem áll rendelkezésre valamennyi, a közbeszerzés megindításához szükséges adat, 
információ vagy a közbeszerzési eljárás körülményei nem tisztázottak, a munkacsoport tagjai elektronikus levelezés 
útján egyeztetnek.

 (2) A  tisztázandó kérdéseket és a  szükséges információk rendelkezésre bocsátásáért felelős személyek megjelölését 
az alakuló ülés jegyzőkönyvében, illetve emlékeztetőjében kell rögzíteni.

 (3) Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a munkacsoport újabb ülést tart, amelyről a 12. § (4) bekezdése 
szerinti jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül.

3. A közbeszerzési eljárás megindítása

14. § (1) Amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, illetve minden körülmény tisztázásra került, az MJF munkatársa 
az  alakuló ülésről, illetve a  13.  § szerinti további ülésekről készített jegyzőkönyvben foglaltak alapján, annak 
aláírásokkal ellátott példánya kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a  kezdeményező iratban kijelölt 
kapcsolattartó közreműködésével elkészíti az  eljárás megindításához szükséges közbeszerzési dokumentumokat 
(a továbbiakban: indító iratok).

 (2) Az indító iratok különösen az ajánlattételi felhívás, a felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok.

15. §  A bírálóbizottság felelőssége annak mérlegelése, hogy az ajánlati biztosíték, illetve teljesítési, jólteljesítési biztosíték 
alkalmazása szükséges-e. A  bírálóbizottság felelőssége továbbá – piaci ismereteik figyelembevételével – annak 
megítélése, hogy az ajánlati biztosíték, illetve teljesítési biztosíték alkalmazása az ajánlattevők árait milyen módon 
befolyásolhatja.

16. § (1) Az  indító iratokat az  MJF megküldi a  munkacsoport tagjai részére egyeztetés céljából. A  munkacsoport tagjai 
esetleges észrevételeikről, egyetértésükről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatják 
az MJF-et. Az MJF az indító iratot a munkacsoport tagjaival történt egyeztetés alapján véglegesíti.

 (2) Amennyiben a közbeszerzési eljárás megindításához jogszabály más szerv vagy személy egyetértését, nyilatkozatát 
vagy tanúsítvány meglétét írja elő, annak beszerzése iránt az MJF intézkedik.

17. §  A 16. § (1) bekezdése szerinti irat rendelkezésre állását követően az MJF az indító iratokat jóváhagyásra a döntéshozónak 
felterjeszti. A  döntéshozó az  indító iratok jóváhagyásával egyidejűleg aláírja a  titoktartási és összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot. A döntéshozó jóváhagyása hiányában a közbeszerzési eljárás nem indítható meg.

18. §  Az MJF a jóváhagyott indító iratok kézhezvételét követően két munkanapon belül intézkedik a felhívás közzétételre 
történő továbbításáról vagy – amennyiben hirdetmény közzétételére nem kerül sor – a felhívás megküldéséről.
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19. § (1) Amennyiben a részvételi határidő vagy az ajánlattételi határidő lejárta előtt a közbeszerzési dokumentumok, illetve 
a hirdetmény módosítása szükséges, a módosításról, valamint annak tartalmáról a bírálóbizottság dönt.

 (2) A felhívás, illetve a hirdetmény visszavonásáról a döntéshozó jogosult dönteni.

4. A munkacsoport működésére vonatkozó szabályok

20. § (1) A döntéshozó a munkacsoport munkájába külső szakértőket is bevonhat.
 (2) A munkacsoportban az MJF munkatársának szakmai kompetenciája a Kbt., valamint a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötendő szerződésben a felek jogviszonyára vonatkozó szabályokra, a Pénzügyi Főosztály vezetője által kijelölt 
személy szakmai kompetenciája a gazdálkodásra vonatkozó szabályokra terjed ki.

21. § (1) A  munkacsoport tagjai kötelesek mind az  eljárás előkészítése, mind pedig lefolytatása során folyamatosan 
együttműködni, a közbeszerzési dokumentumok tartalmát együttesen kialakítani.

 (2) A munkacsoport tagjai kötelesek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény 11.  §-ában vagy az  Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101.  cikkében foglaltak fennállásának 
(kartellezési tilalom megszegése) alapos gyanúja esetén azt a bírálóbizottság elnökének írásban bejelenteni.

 (3) A munkacsoport tagjainak felelőssége kiterjed az eljárás Kbt. szabályainak megfelelő lefolytatására.
 (4) A  szakterület által a  munkacsoport tagjának javasolt személyek felelnek azért, hogy a  beszerzés tárgyaként és 

mennyiségeként közölt adatok, a  műszaki leírásban meghatározottak a  közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 
szempontból helytállóak, a valóságnak megfelelnek. Az általuk közölt adatok és szakmai szempontok helyességének 
ellenőrzése nem képezi az MJF vezetője által kijelölt személy feladatát.

 (5) Az MJF vezetője által kijelölt személynek a szakterület által meghatározott műszaki tartalom, bírálati szempontrendszer, 
általános joggyakorlat során alkalmazott szerződéses feltételek vonatkozásában a Kbt. és a közbeszerzési eljárásra 
vonatkozó egyéb jogszabályok betartása érdekében írásbeli figyelmeztetési kötelezettsége van a  munkacsoport 
irányába, amennyiben ezen feltételek jogellenessége megállapítható, és arról tudomást szerez.

 (6) Az MJF vezetője által kijelölt személyek az (5) bekezdésben meghatározott szakmai kompetenciához képest speciális 
szakértelmet, szaktudást igénylő kérdések tekintetében figyelmeztetési kötelezettséggel nem tartoznak, annak 
megítélése a  bírálóbizottság, valamint a  munkacsoport szakértelemmel rendelkező tagjának a  feladata. Speciális 
szakértelmet igénylő kérdés különösen a  közbeszerzésre vonatkozó ismereteken felüli végzettséget, képesítést, 
szakképzést, piaci ismereteket igénylő kérdés.

22. §  Amennyiben a  közbeszerzési eljárásba az  arra jogosult szervezet megfigyelőt delegál, a  delegált személlyel 
a kapcsolatot az MJF tartja, részére a szükséges iratokat az MJF küldi meg.

5. Az ajánlatok bontása, elbírálása

23. § (1) A beérkezett ajánlatok bontása, az ajánlatok dokumentációban meghatározott formai és az alkalmassági igazolások 
mennyiségi (darabszám szerinti) szempontból történő előzetes vizsgálata az MJF feladata.

 (2) Az  ajánlattevők pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasságának érdemi vizsgálata a  bírálóbizottság 
kizárólagos feladatát képezi.

 (3) A bírálóbizottság pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagjának feladatát képezi annak vizsgálata, hogy a pénzügyi 
ajánlat összhangban van-e az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseivel, illetve a  rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezettel, továbbá az  ajánlatok pénzügyi számadatai helyességének matematikai módszerrel történő 
vizsgálata.

24. § (1) Az  ajánlatok alaki követelményeknek való megfeleléséről, az  ajánlattevők alkalmasságának formai és mennyiség 
szerinti vizsgálatáról, valamint a kizáró okok vizsgálatáról és az ezek során megállapított tényekről az MJF közbeszerzési 
szakvéleményt készít.

 (2) Az  alkalmasságot az  MJF csak a  hivatkozott körben, forma és mennyiség (darabszám) alapján vizsgálhatja. 
A mennyiségi vizsgálat részét képezi az alkalmassági igazolások, nyilatkozatok áttekintése.
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25. § (1) A  közbeszerzési szakvélemény javaslatot tartalmaz a  vizsgálat eredménye alapján szükségessé váló eljárási 
cselekményekről (hiánypótlás, érvénytelenné nyilvánítás, kizárás, felvilágosításkérés, indokoláskérés), amelyeket 
az MJF a bírálóbizottság elnöke elé terjeszt.

 (2) Az MJF közbeszerzési szakvéleménye alapján a bírálóbizottság dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az egyes 
eljárási cselekmények elrendeléséről.

26. § (1) A bírálóbizottság kizárólagos feladatkörét képezi a beérkezett ajánlatok bírálata és értékelése, továbbá az alkalmazandó 
eljárási cselekményekről való döntés. A  bírálóbizottság az  ajánlatok bírálata és értékelése során a  Kbt. vonatkozó 
rendelkezései szerint az ott meghatározott határidők betartásával köteles eljárni.

 (2) A bírálóbizottság a döntéseit többségi szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén a bírálóbizottság elnöke 
dönt. A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a tagok kétharmada jelen van, és a Kbt. 27. § 
(3) bekezdése szerinti valamennyi szakértelem biztosított.

27. § (1) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó részére. A bírálóbizottsági munkáról 
jegyzőkönyvet kell készíteni.

 (2) Amennyiben az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt más szerv vagy személy egyetértése, nyilatkozata, tanúsítvány 
beszerzése szükséges, arról az MJF gondoskodik.

28. § (1) Az  MJF a  bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyveket és az  eljárás eredményéről készített írásbeli 
összegezéstervezetet – az eljárási cselekményeket összefoglaló feljegyzéssel együtt – megküldi a döntéshozó részére.

 (2) A döntéshozó a döntési javaslat alapján, az arra jogosult szervezeteknek az eljárást lezáró döntés meghozatalához 
szükséges nyilatkozattételét követően, annak figyelembevételével hozza meg döntését.

 (3) A döntéshozó az eljárást lezáró döntését az összegezés jóváhagyásával hozza meg.

29. §  A Kbt. szerinti értesítések, tájékoztatások, jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató és 
összegezés elkészítése, megküldése és közzétételre történő továbbítása, valamint a tárgyalótermek biztosítása az MJF 
feladata.

6. Az eredményről szóló írásbeli összegezés megküldése

30. §  A  részvételi szakasz eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldéséről, illetőleg a  közbeszerzési eljárás 
eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldéséről az MJF gondoskodik.

31. § (1) Indokolt esetben a bírálóbizottság az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően kezdeményezheti az MJF 
vezetőjénél, hogy az MJF kérje fel az ajánlattevőket ajánlataik meghatározott időpontig történő további fenntartására, 
illetve szükség szerint az ajánlati biztosíték fenntartására.

 (2) Az ajánlati kötöttség kiterjesztése nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 
hatvan napot.

 (3) Amennyiben az  ajánlattevő az  ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy 
ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja.

 (4) Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az  ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját 
követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

 (5) Amennyiben a  döntéshozó által aláírt döntés az  ajánlati kötöttség lejártát megelőző munkanap 10 óráig az  MJF 
részére nem érkezik meg, az  MJF vezetője jogosult az  ajánlattevők ajánlatainak meghatározott időpontig történő 
további fenntartása iránt a bírálóbizottság kezdeményezése hiányában is intézkedni.

7. A szerződés megkötése

32. § (1) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződést az MJF készíti el a közbeszerzési dokumentumok részeként 
kiadott szerződéstervezet vagy szerződéses feltételek, szükség esetén a tárgyalási jegyzőkönyv, valamint az ajánlat 
tartalmának megfelelően.
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 (2) Az  MJF az  ajánlat alapján véglegezett szerződést írásbeli összegezés megküldését követő öt munkanapon belül 
továbbítja pénzügyi ellenjegyzésre. A jogi ellenjegyzésre a pénzügyi ellenjegyzést követően kerül sor.

 (3) Amennyiben a szerződésben kikötött felelősségbiztosítást, tanúsítványt, hatósági igazolást a nyertes ajánlattevő csak 
az  írásbeli összegezés megküldését követően köteles rendelkezésre bocsátani, úgy csak ezt követően kerülhet sor 
a szerződés pénzügyi és jogi ellenjegyzésére.

33. §  A  pénzügyi ellenjegyző a  szerződést két munkanapon belül ellenjegyzéssel látja el, majd a  szerződés jellegétől 
függően – a jogi ellenjegyzést követően – szakmai ellenjegyzés céljából haladéktalanul továbbítja azt a szakterület 
részére.

34. §  A szakmai ellenjegyző a szerződést ellenjegyzéssel látja el, majd az iratokat visszaküldi a Pénzügyi Főosztály részére. 
A Pénzügyi Főosztály az iratokat a kötelezettségvállaló részére haladéktalanul felterjeszti aláírásra.

35. § (1) A kötelezettségvállaló az aláírását követően az iratokat az MJF-nek visszaküldi.
 (2) A szerződésnek a szerződő féllel történő aláíratásáról, illetve az aláírt szerződések egyes példányainak a szerződésben 

megjelölt személyeknek, illetve szervezeti egységeknek történő megküldéséről az MJF gondoskodik.

IV. Fejezet
A szerződések teljesítésével kapcsolatos feladatok, a szerződés módosítása

36. § (1) A szakterület vezetője köteles figyelemmel kísérni és ellenőrizni a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés teljesítését, ennek keretében köteles gondoskodni a  Minisztériumot terhelő szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséről, valamint köteles az  esetleges teljesítési akadályról, szerződésszegésről az  MJF-et 
értesíteni a Kbt. 142. §-ában foglaltak teljesítéséhez.

 (2) A szakterület vezetője a teljesítésigazolásról, illetve a teljesítésigazolás kiállításának megtagadásáról – az erről szóló 
okirat másolatának megküldésével – négy munkanapon belül írásban értesíti az MJF-et.

37. §  A Kbt. 43. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott, a szerződés (rész)teljesítéséről szóló információk közzététele, 
valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatás iránt – a szakterület vezetőjének és a Pénzügyi Főosztály 
vezetőjének tájékoztatása alapján – az MJF intézkedik.

38. § (1) Amennyiben a szerződésben teljesítési biztosíték került kikötésre, a  teljesítési biztosíték visszafizetési feltételeinek 
vizsgálata – a teljesítésigazolások alapján – a Pénzügyi Főosztály feladata.

 (2) Amennyiben a  teljesítésigazolások alapján nem állapítható meg kétséget kizáróan a  teljesítési biztosíték 
visszafizethetősége, a  Pénzügyi Főosztály megkeresése alapján az  MJF beszerzi a  teljesítésigazolásra jogosult 
személytől az  arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a  szerződő féllel szemben a  szerződés teljesítéséből eredően 
szükséges-e követelést érvényesíteni a teljesítési biztosíték terhére.

 (3) A Pénzügyi Főosztály a tájékoztatás figyelembevételével intézkedik a teljesítési biztosíték visszafizetése iránt.

39. § (1) A közbeszerzési eljárások keretében megkötött szerződések módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ában meghatározott 
feltételek figyelembevételével van lehetőség.

 (2) A  szerződés módosításának kezdeményezésére a  8.  §-ban írtakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy 
a feljegyzésben részletesen be kell mutatni a szerződésmódosítás indokait, és csatolni kell az indokok alátámasztását 
szolgáló dokumentumokat.

 (3) A szerződésmódosítás elkészítésére egyebekben a 32–35. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
 (4) Amennyiben a  szerződésmódosításhoz más szerv vagy személy egyetértése, nyilatkozata, tanúsítvány beszerzése 

szükséges, arról az MJF gondoskodik.
 (5) Az MJF a szerződésmódosítás aláírt példányainak kézhezvételét követően két munkanapon belül gondoskodik a Kbt. 

37. § (5) bekezdésében meghatározott hirdetmény elkészítéséről és határidőben történő feladásáról.

40. §  A szerződés megszüntetésére a 39. § (2)–(5) bekezdéseiben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
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V. Fejezet
A központosított közbeszerzési eljárások második részére vonatkozó rendelkezések

41. §  A  központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 27/B. §-a szerinti keretmegállapodásos eljárás második részének (a továbbiakban: 
központosított közbeszerzési eljárás második része) lebonyolítása során a III. Fejezetben foglaltakat a Kbt. 104–105. §-a, 
valamint a vonatkozó keretmegállapodás figyelembevételével, a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

42. § (1) A beszerzési igény meghatározása, valamint a termék kiválasztása, továbbá annak megítélése, hogy melyik termék 
felel meg a Minisztérium mint ajánlatkérő igényének, a szakterület feladata.

 (2) A szakterület meghatározza a beszerzés tárgyát, és áttekinti a Közbeszerzési Portál adatbázisából, hogy a beszerzés 
tárgya hatályos központosított közbeszerzési eljárás keretében kötött keretmegállapodás terhére beszerezhető-e.

43. §  Amennyiben a  beszerzési igény kielégítése a  központosított közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
keretmegállapodás terhére nem történhet meg, a Minisztérium a beszerzést saját hatáskörben valósítja meg.

44. §  Amennyiben a beszerzésnek közbeszerzési szempontból akadálya nincsen, az MJF gondoskodik az igénybejelentésről 
a  Közbeszerzési Portálon. A  központosított közbeszerzési eljárás második része a  Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság általi jóváhagyását és visszaigazolását követően indítható meg.

45. § (1) A  nemzetközi utazásszervezések körébe tartozó szolgáltatások megrendelését a  kezdeményező szervezeti egység 
– amennyiben az adott beszerzési igény a Minisztérium kiutazási és fogadási tervében szerepel – a Pénzügyi Főosztály 
részére közvetlenül megküldendő feljegyzéssel kezdeményezi.

 (2) A  tárgyi költségvetési évre vonatkozó kiutazási és fogadási terv elfogadását követően felmerülő igény esetén 
a kezdeményezéshez a közigazgatási államtitkár jóváhagyása szükséges.

 (3) A verseny újraindítását és a megrendelést a Pénzügyi Főosztály a szolgáltatók vonatkozó ajánlatait tartalmazó online 
utazási foglalási rendszer útján valósítja meg.

46. §  A  Minisztérium beszerzései során – az  Állami Protokoll kiadási előirányzata felhasználásának szabályairól szóló 
2258/2000. (X. 31.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtása érdekében és az  ezzel összefüggő kiadások 
kivételével – 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. rendeletben foglaltak szerint jár el.

47. §  A Minisztérium a kormányzati kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékek és 
szolgáltatások beszerzése során a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések 
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el.

48. §  A  Minisztérium a  kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások 
beszerzése tekintetében a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el.

VI. Fejezet
A nettó egymillió forintot elérő vagy meghaladó, de a nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű 
beszerzések

49. § (1) A  nettó egymillió forintot elérő vagy meghaladó, de a  nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű, a  Kbt. 8.  §  
(2)–(6) bekezdésében meghatározott tárgyra irányuló beszerzésének megvalósításakor a Minisztérium az ajánlattételre 
felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az  ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőket – lehetőség 
szerint – az ajánlatkérő székhelye (telephelye) vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás, árubeszerzés vagy építési 
beruházás teljesítésének helye szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozások közül választja ki.

 (2) Az egyes beszerzések megvalósításakor különös figyelemmel kell lenni a részekre bontás tilalmára.
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50. §  A  Minisztérium minden évben június 30-i állapotra, valamint december 31-i állapotra 10 munkanapon belül 
adatszolgáltatást teljesít az  e  fejezet szerinti beszerzéseiről a  közbeszerzésekért felelős miniszternek.  
Az adatszolgáltatás tartalmazza a beszerzések
a) tárgyát,
b) nettó értékét,
c) szerződéskötési időpontját, valamint
d) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét és
e) az ajánlatkérővel szerződést kötő fél megnevezését.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések

51. §  Az utasítás végrehajtásához szükséges formanyomtatványokat és tájékoztatókat a gazdasági vezető a Minisztérium 
intranet hálózatán közzéteszi.

52. §  Ez az utasítás a közzétételét követő 15. napon lép hatályba.

53. §  Hatályát veszti a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 5/2016. (VI. 8.) MK utasítás.

  Rogán Antal s. k.,
  miniszterelnök kabinetfőnöke 
  miniszter

A miniszterelnök kabinetfőnökének 5/2017. (VI. 30.) MK utasítása  
a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatáról szóló 4/2016. (V. 31.) MK utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, valamint 
a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) 
Korm. rendelet 58. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:

 1. A Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatáról szóló 4/2016. (V. 31.) MK utasítás (a továbbiakban: 
MK utasítás) 1. melléklete a Melléklet1 szerint módosul.

 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Rogán Antal s. k.,
  miniszterelnök kabinetfőnöke 
  miniszter

1 Az utasítás mellékletét képező Biztonsági Szabályzat-módosítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda intranet hálózatán kerül közzétételre.
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A honvédelmi miniszter 27/2017. (VI. 30.) HM utasítása  
a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlásának és a Honvédelmi Minisztérium 
tagsági joggyakorlásának szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. 
(X. 4.) Korm. rendelet előírásaira – a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §  Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre és a Magyar Honvédség katonai 
szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §  Az utasítás alkalmazásában
1. állandó képviselő: az 5. pont a) alpontjában foglalt tulajdonosi jogok gyakorlásában a miniszter, valamint 

a 4. pontban foglalt tagsági jogok gyakorlásában a HM-et képviselő, a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás (a továbbiakban: HM SZMSZ) alapján a miniszter 
mint tulajdonosi jogkört gyakorló által meghatalmazott személy,

2. HM Társaságok:
a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 1. mellékletében felsorolt, 
100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok, illetve annak jogutódai és

b) a többségi állami tulajdonban álló – 53%-os állami tulajdonú részesedéssel rendelkező – Katonai 
Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KEMPP NKft.),

3. HM vagyonfelügyeleti szerv: a 2. pont a) alpontjában szereplő HM Társaságok tulajdonosi döntéseinek 
előkészítésével összefüggő feladatokat, valamint a 2. pont b) alpontjában szereplő HM társaság tagsági 
jogainak gyakorlásával és a taggyűlési képviselettel összefüggő döntés-előkészítési feladatokat a HM SZMSZ 
alapján ellátó vagyonfelügyeletért felelős főosztály,

4. tagsági jogok gyakorlása: a 2. pont b) alpontjában szereplő társaság állami tulajdonú társasági részesedése 
feletti tulajdonosi jogoknak a HM és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: MNV Zrt.) között kötött megbízási szerződésben (a továbbiakban: megbízási szerződés) 
foglaltak szerinti meghatalmazottként történő gyakorlása,

5. tulajdonosi jogok gyakorlása:
a) a 2. pont a) alpontjában szereplő társaságok állami tulajdonban álló társasági részesedése feletti 

tulajdonosi jogoknak a Hvt. 22/A. §-ában foglaltak szerinti gyakorlása vagy
b) a 2. pont b) alpontjában szereplő társaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett 

a tulajdonosi jogoknak az MNV Zrt. általi gyakorlása.

3. §  A 2. § 2. pont a) és b) alpontjaiban szereplő nonprofit kft.-k támogatására vonatkozóan a honvédelemért felelős 
miniszter tulajdonosi joggyakorlása és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlása alá tartozó közhasznú 
nonprofit gazdasági társaságok támogatásáról szóló 39/2016. (VII. 21.) HM utasítás előírásait kell alkalmazni.
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2. A HM feladatai az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása érdekében

4. §  A 2. § 5. pont a) alpontja alapján az MNV Zrt. jogkörébe tartozó ügyekben a HM köteles az MNV Zrt. döntését kérni 
a döntés meghozatalának tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal.

5. § (1) A HM köteles az MNV Zrt. előzetes hozzájárulását kérni a KEMPP Nkft. állami tulajdonú részesedéséhez kapcsolódó 
szavazati jog gyakorlását megelőzően az alábbi kérdésekben:
a) a létesítő okirat olyan tartalmú módosítása, amely az állami tulajdonú részesedéshez kapcsolódó jogokat 

hátrányosan érinti,
b) a KEMPP Nkft. végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése,
c) a KEMPP Nkft. átalakulása,
d) a törzstőke felemelése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint nem kötelező leszállítása,
e) törzstőke emelése esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
f ) törzstőke emelése során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
g) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés 

megállapítása,
h) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
i) elővásárlási jog gyakorlása a KEMPP Nkft. által,
j) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
k) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
l) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
m) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való 

döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása és
n) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy 

átruházása.
 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt kérdések felmerüléséről és az azokkal kapcsolatos szándékáról a HM köteles a taggyűlésre 

szóló mandátum kiadásának tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal, illetve a taggyűlési meghívó 30 napon 
belüli kézhezvétele esetén a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban 
tájékoztatni az MNV Zrt.-t.

 (3) A HM és a KEMPP Nkft. tagjai között, a KEMPP Nkft.-re vonatkozó jogviszonnyal kapcsolatban létrejött bármely 
megállapodást a HM csak az MNV Zrt. előzetes írásbeli jóváhagyásával köthet meg, módosíthat vagy szüntethet meg.

 (4) A megbízási szerződés alapján a KEMPP Nkft. felügyelőbizottságába az MNV Zrt. által javasolt személy testületi taggá 
választását, visszahívását és helyette más személy megválasztását a HM mint a tagsági jogok gyakorlója 
a kezdeményezés HM-hez történő megérkezését követő taggyűlésen köteles kezdeményezni.

6. §  A 4. § szerinti kérelemben, valamint az 5. § (2) bekezdése szerinti írásbeli tájékoztatásban ki kell fejteni a javasolt 
döntés indokoltságát, a megalapozottságát alátámasztó érveket, és egyúttal mellékelni kell az ezeket alátámasztó, 
hitelt érdemlő dokumentumokat is, ideértve a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottság véleményét 
a tervezett döntésről, amennyiben a HM Társaságok létesítő okirata erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

3. Adatszolgáltatás az MNV Zrt. részére

7. § (1) A HM vagyonfelügyeleti szerv 15 napon belül köteles írásban bejelenteni az MNV Zrt.-nek, ha a megbízási szerződés 
társasági törzsadatokról szóló mellékletében rögzített törzsadatokban változás következik be.

 (2) A HM vagyonfelügyeleti szerv a KEMPP Nkft. állami tulajdonú részesedésével kapcsolatban a megbízási szerződés 
kontrolling adatszolgáltatásról szóló melléklete szerinti adatkörben és gyakorisággal adatokat szolgáltat az MNV Zrt. 
részére.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott adatkörön kívül, az MNV Zrt. írásbeli megkeresésére, a megkeresés HM 
vagyonfelügyeleti szervhez történő megérkezésétől számított 15 napon belül köteles a HM vagyonfelügyeleti szerv 
az MNV Zrt. részére a KEMPP Nkft.-re vonatkozó, rendelkezésére álló adatokat, információkat megadni, kivéve 
ha az MNV Zrt. ennél rövidebb határidőt állapít meg.
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8. § (1) Az MNV Zrt. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben meghatározott, 
rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettsége teljesítésének 
biztosítása érdekében a HM vagyonfelügyeleti szerv köteles minden év május 31. napjáig a HM Társaságok állami 
tulajdonú részesedésének értékeléséhez szükséges valamennyi adatot, dokumentumot – ideértve az éves 
beszámolókat, a tőkeértéket érintő intézkedésekről szóló tájékoztatást, így különösen tőkeemelés, tőkeleszállítás, 
közbenső mérleg elkészítése, negatív kimenetelű perek, hatósági eljárások lezárása, csődeljárás, végelszámolási, 
felszámolási eljárás megindítása, adószám felfüggesztése – az MNV Zrt. részére megküldeni.

 (2) A HM vagyonfelügyeleti szerv az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatással egyidejűleg köteles 
kezdeményezni a 2. § 4. pontja szerinti tagsági jogok gyakorlásához szükséges, következő évre szóló meghatalmazás 
kiadását az MNV Zrt.-nél.

 (3) Ha az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással összefüggésben megállapítható, hogy a KEMPP Nkft. saját tőke értéke 
a megelőző évi saját tőke értékéhez képest csökkenést mutat, a KEMPP Nkft. veszteséges, vagy az állami tulajdonú 
részesedés értékelése során várhatóan értékvesztést kell elszámolni, a HM vagyonfelügyeleti szerv az (1) bekezdés 
szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg, legkésőbb május 31. napjáig külön nyilatkozatban köteles az MNV Zrt. részére 
bemutatni a KEMPP Nkft. saját tőke csökkenése, a veszteség, illetve az állami tulajdonú részesedés értékvesztésének 
okait, a veszteség jövőbeni csökkentése és a nyereség elérése érdekében tervezett intézkedéseit.

 (4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatással kapcsolatban az MNV Zrt. részéről érkező hiánypótlási felhívás esetén 
a  HM  vagyonfelügyeleti szerv soron kívül, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a szükséges kiegészítő 
információkat megküldeni, nyilatkozatokat megtenni.

4. Az állandó képviselő feladatai

9. §  Az állandó képviselő feladatai:
a) kiadmányozza a tulajdonosi jogok gyakorlása és a tagsági jogok gyakorlása körében a miniszter hatáskörébe 

utalt döntést,
b) szakmailag irányítja a miniszter hatáskörébe tartozó tulajdonosi jogok, valamint a tagsági jogok gyakorlásával 

összefüggő tevékenységet, és
c) képviseli a minisztert mint a tulajdonosi jogok, valamint a tagsági jogok gyakorlóját a hatáskörébe tartozó 

jogok gyakorlása során.

5. A HM vagyonfelügyeleti szerv társasági részesedések kezelésével és a gazdasági társaságok  
tulajdonosi ellenőrzésével kapcsolatos feladatai

10. §  A HM vagyonfelügyeleti szerv végzi a HM Társaságok tekintetében
a) a miniszter vagy az állandó képviselő hatáskörébe tartozó tulajdonosi és tagsági joggyakorlással összefüggő 

döntések előkészítését, véleményezését, továbbá a HM Társaságokkal és az MNV Zrt.-vel történő kapcsolattartás, 
egyeztetés feladatait,

b) a miniszter vagy az állandó képviselő hatáskörébe tartozó tulajdonosi és tagsági joggyakorlással összefüggő 
tárcaszintű szabályozások kidolgozását,

c) a miniszter vagy az állandó képviselő hatáskörébe tartozó tulajdonosi és tagsági joggyakorlással kapcsolatos 
jogszabálytervezetek, belső szabályozók vizsgálatát,

d) az alapítás, megszüntetés, átalakulás, egyesülés, szétválás munkafolyamatainak tervezését, végrehajtásuk 
koordinálását,

e) a nonprofit gazdasági társaságok költségvetési támogatásának tervezését, a támogatási szerződések 
és közhasznúsági keretmegállapodások előkészítését,

f ) a HM Társaságok gazdálkodásának felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátását, éves üzleti terveik, számviteli 
beszámolóik, közhasznúsági jelentéseik felülvizsgálatát az illetékes honvédelmi szervezetek bevonásával, 
valamint azok előterjesztését a miniszter vagy az állandó képviselő részére,

g) a HM Társaságok részére az adatszolgáltatási kötelezettség meghatározását, az adatok feldolgozását és
h) a miniszter vagy az állandó képviselő hatáskörébe tartozó tulajdonosi és tagsági jogok gyakorlásával 

összefüggő tárcabeszámolók, jelentések összeállítását.
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6. Együttműködési feladatok

11. §  A HM Kontrolling Főosztály
1. közreműködik a HM Társaságok működésével és gazdálkodásával, pénzügyi, vagyoni, jövedelmezőségi 

helyzetével kapcsolatos adatok gyűjtésében, elemzésében, és
2. felkérés alapján

a) elemzést készít a HM Társaságok stratégiai és operatív terveiről, beszámolóiról,
b) véleményezi az igazgatóságok, felügyelőbizottságok és a taggyűlés egyes napirendjeinek 

előterjesztéseit, és
c) átfogó jellegű vagy témavizsgálat keretében elemzi és értékeli a HM Társaságok gazdálkodását, 

működését.

12. §  A HM Belső Ellenőrzési Főosztály (a továbbiakban: HM BEF) a HM Társaságok tevékenységét a HM fejezet államháztartási 
belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló HM utasításban foglaltak szerint ellenőrzi.

13. §  A HM Hadfelszerelés Fejlesztési Főosztály
a) figyelemmel kíséri a HM Társaságok hadiipari tevékenységét, különösen a kiemelt, fejlesztési hadfelszerelési 

programok tekintetében,
b) képviseli a HM Társaságok érdekeit külföldi tárgyalások során és
c) együttműködik más minisztériumokkal a rögzített hadiipari kapacitások vonatkozásában.

14. §  A HM Védelemgazdasági Hivatal ellátja a nonprofit gazdasági társaságok előirányzat-kereteinek kezelését.

15. §  A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály támogatást nyújt a HM Társaságok jövőbeni, EU-s forrásból 
finanszírozható projektjeinek megvalósításához az alábbiak szerint:
a) támogatási felhívás figyelése, forráskeresés,
b) tájékoztatás a megjelenő támogatási felhívásról,
c) előminősítés-, illeszkedési vizsgálat,
d) támogatási kérelem előkészítése, tanácsadás és
e) támogatás a záró helyszíni szemlére való felkészülésben.

16. §  A HM Társaságoktól szükséges adatszolgáltatásra vonatkozó kérés – a megfelelő információáramlás, az egységes 
kommunikáció, valamint a tulajdonosi jogok és tagsági jogok gyakorlójának tájékoztatása érdekében – a HM 
vagyonfelügyeleti szerv útján történik, ide nem értve a HM BEF által végzett tevékenységhez kapcsolódó kérdéseket.

17. §  A honvédelmi szervezetek a HM Társaságokkal történő együttműködés keretében – a HM Társaságok tevékenységének 
bemutatása, képességeinek kiajánlása céljából – különösen külföldi delegációk látogatását, kiállításokon, 
tájékoztatókon való részvételt szervezhetnek. Az ezzel kapcsolatos, a HM Társaságok által végrehajtásra tervezett 
feladatot a honvédelmi szervezetek a HM vagyonfelügyeleti szerv útján kezdeményezhetik a miniszternél vagy 
az állandó képviselőnél.

7. Korlátozások

18. § (1) A miniszter vagy az állandó képviselő a hatáskörébe tartozó tulajdonosi és tagsági joggyakorlással összefüggő 
döntést – a tisztségviselők megválasztásával, illetve a vezető állású munkavállalók kinevezésével kapcsolatos ügyek 
kivételével – megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni. 
A vélemény, az azt tartalmazó testületi határozat vagy az ülésről készült jegyzőkönyv véleményt tartalmazó kivonata 
nyilvános, azt a „Tulajdonosi jogok gyakorlójának határozata”-val vagy a taggyűlés „Határozat”-ával együtt 30 napon 
belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
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 (2) A miniszter vagy az állandó képviselő a hatáskörébe tartozó tulajdonosi és tagsági joggyakorlással összefüggő jogok 
és kötelezettségek teljesítése során köteles az állami vagyon rendeltetésszerű és hatékony működése, értékének 
megőrzése és gyarapítása, az állami és közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében eljárni, az igénybe vehető 
eszközökkel a szükséges anyagi forrásokat a HM Társaságok részére biztosítani.

 (3) A HM Társaságokhoz nem választható olyan tisztségviselő, illetve nem nevezhető ki olyan vezető állású munkavállaló, 
aki
a) ezáltal közeli hozzátartozójával kerülne közvetlen irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási 

kapcsolatba, vagy
b) az eredeti beosztásából fakadó ellentétes gazdasági érdekek miatt nem várható el tőle az objektív, tárgyilagos 

döntéshozatal.

8. Záró rendelkezések

19. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 

20. §  A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 24/2015. (VI. 15.) 
HM utasítás 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § A Hvt. 22/A. §-a alapján miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társasági részesedések kezelésének 
és  tulajdonosi ellenőrzésének szabályait a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlásának és 
a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlásának szabályairól szóló HM utasítás állapítja meg.”

21. §  A honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlása alá 
tartozó közhasznú nonprofit gazdasági társaságok támogatásáról szóló 39/2016. (VII. 21.) HM utasítás 
a) 9. §-ában az „A Honvéd Vezérkar főnöke szakmailag irányítja” szövegrész helyébe az „A kommunikációért 

felelős HM szerv szakmailag felügyeli”,
b) 11. § nyitó szövegrészében a „szakmailag irányítja” szövegrész helyébe a „szakmailag felügyeli”,
c) 16. §-ában az „az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság” szövegrész helyébe az „a HM 

Védelempolitikai Főosztály”
szöveg lép.

22. §  Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingóságok és társasági részesedések kezelésének, 
tulajdonosi ellenőrzésének, valamint az ingóságok hasznosításának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól 
szóló 67/2011. (VI. 24.) HM utasítás 61–67. §-a.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 28/2017. (VI. 30.) HM utasítása  
a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának 
szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról 
szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  állomáshely szerinti ország határain belül a  személygépkocsit – a  hivatalos célú utazásokon túl – havi 
5000-5000 km-es térítésmentes futásteljesítménnyel magáncélú utazásra is használhatja
a) az MH Katonai Képviselő Hivatal katonai képviselője,
b) a Magyarország Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részleg vezetője,
c) az MH Nemzeti Katonai Képviselet katonai képviselője,
d) az MH Nemzeti Összekötő Képviselet képviseletvezetője és
e) a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet képviseletvezetője
(a továbbiakban együtt: képviseletvezetők), a 14. §-ban foglaltak szerint.”

2. §  Az Ut. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A képviseletvezetők a személygépkocsit a (2)–(9) bekezdésben foglalt eltérésekkel használhatják.
(2) A képviseletvezetők a személygépkocsit gépkocsivezető biztosítása nélkül vehetik igénybe.
(3) A  havi magáncélú térítésmentes futásteljesítmény túllépése esetén a  képviseletvezetők kötelesek a  teljes 
önköltséget megfizetni.
(4) A havi térítésmentes futásteljesítmény adott hónapban fel nem használt mennyisége nem vihető át a következő 
hónapra.
(5) A képviseletvezetők számára a megbízatása időtartamára – külön kérelem nélkül, a 3. § (3a) bekezdése alapján – 
az MH ARB kiállítja a 7. melléklet szerinti engedélyt. Az engedély kiállításához a képviseletvezetők megbízását csatolni 
kell. Az engedélyt a menetokmányokkal együtt kell tárolni.
(6) Az engedély hatályát veszti, ha a képviseletvezetők beosztásában változás történik. Rendfokozatban bekövetkezett 
változás esetén a kiadott engedély cseréjét kell kezdeményezni az MH ARB parancsnokánál.
(7) A személygépkocsi használatára a képviseletvezetők és az MH ARB között a 8. mellékletben meghatározott minta 
szerint megkötött szerződés alapján kerül sor.
(8) Jogtalan igénybevételnek minősül a személygépkocsi igénybevétele – kivéve, ha az egy konkrét elrendelt feladat 
ellátásához szükséges – különösen, ha
a) a személygépkocsi használata engedély nélkül történik,
b) jogosulatlan személy részére engedi át a jogosult a személygépkocsi vezetését,
c) a jogosult a személygépkocsit az állomáshely szerinti országhatáron kívül veszi igénybe, vagy
d) az igénybevétel érvényes menetokmányok nélkül történik.
(9) A  6.  §-ban, a  7.  § d)–h), j) és l)  pontjában, a  9.  §-ban, a  12.  §-ban, a  13.  § (2)–(4)  bekezdésében foglaltakat 
a képviseletvezetők tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.”

3. § (1) Az Ut. az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
 (2) Az Ut. a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

4. §  Ez az utasítás 2017. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 28/2017. (VI. 30.) HM utasításhoz

„7. melléklet a 112/2010. (XII. 29.) HM utasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG                                      Nyt. sz.: ……………………
ANYAGELLÁTÓ RAKTÁRBÁZIS

E N G E D É L Y

A 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás 3. § (3a) bekezdése alapján
………………………………………………………………………… részére
az ………………………………………………………………… állományába
tartozó személygépkocsit hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt 
térítésmentesen igénybe veheti.

Korlátozások:

Budapest, 20…………………………

                        P. H.                                                         …………………………………

Megjegyzés:

– Tilos a gépjármű vezetését más személy részére átengedni.
– A jogosult a szgk. biztonságos őrzéséért felelősséggel tartozik.
– A jogosult a szgk.-ban más személyt csak saját felelősségére szállíthat.
– Beosztásváltozás esetében az engedély érvényét veszti.
– A nyilvántartott engedély az MH ARB felé elszámolásköteles.

 ”
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2. melléklet a 28/2017. (VI. 30.) HM utasításhoz

„8. melléklet a 112/2010. (XII. 29.) HM utasításhoz

Szerződés

honvédségi szolgálati személygépkocsi képviseletvezetők számára történő használatba adásáról

amely létrejött egyrészről a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) (képviseli: alakulat 
parancsnoka),
másrészről ……………………………………………… (név, beosztás, rendfokozat) (a továbbiakban: Jogosult),
együttesen Felek
között az alábbi feltételek mellett:

 1. Felek megállapodnak abban, hogy a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet 
4. § (3) bekezdése, valamint a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő 
használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: utasítás) 3. § (3a) bekezdésében 
és 14. § (7) bekezdésében foglaltak alapján ………………………… napjától kezdődően, a Jogosult beosztása 
betöltésének időtartamára az MH ARB az üzemeltető szervezet által biztosított honvédségi szolgálati személygépkocsit 
(a továbbiakban: személygépkocsi) a jelen megállapodásban rögzített jogszabályokban és belső rendelkezésekben 
előírt korlátozásokkal és feltételekkel a Jogosult hivatalos és magáncélú utazásra történő használatába adja.

 2. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi szolgálati és magáncélra egyaránt használható. Jogosult ugyanakkor 
tudomásul veszi, hogy a szolgálati érdek megelőzi a személygépkocsi magáncélú utazásra történő használatát.

 3. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi üzemeltetője a(z) ……………………………… (a továbbiakban: üzemeltető). 
Az MH ARB vállalja, hogy – a logisztikai gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt HM-szervezeten 
és az üzemeltetőn keresztül – a Jogosult számára havi ………… kilométerre elegendő üzemanyagot biztosít.

 4. Jogosult kijelenti, hogy az utasításban meghatározott, jelen megállapodás tárgyát képező használat feltételeit ismeri.

 5. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi fenntartási és üzemeltetési költségeit az utasításban meghatározott mértékben 
az üzemeltető viseli.

 6. Felek rögzítik, hogy a jelen használattal kapcsolatos, az utasítás 14. § (8) bekezdésében meghatározottak jogtalan 
igénybevételnek minősülnek, melynek következtében az MH ARB fegyelmi, illetve kártérítési eljárás kezdeményezésére 
jogosult.

 7. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használata során 
a  személygépkocsiban okozott, illetve felmerült kár megtérítésére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvényben és a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének 
szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben meghatározottak az irányadóak.
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 8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, 
a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendeletben és a honvédségi járművek fenntartásával 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasításban foglaltak az irányadóak. A jogosult 
a közlekedési szabályok megsértéséért az általános szabályok szerint felel.

Felek a jelen megállapodást mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: ……………………………………

………………………………………… 
MH ARB

………………………………………… 
Jogosult

Készült: 5 példányban
Egy példány: lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Üzemeltető szervezet
 2. sz. pld.: HM VGH
 3. sz. pld.: MH LK
 4. sz. pld.: Szerződő fél
 5. sz. pld.: Irattár”



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2017.	évi	31.	szám	 3123

A honvédelmi miniszter 29/2017. (VI. 30.) HM utasítása  
a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló  
58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a külföldi szolgálatot teljesítők 
egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet 37. § (5) bekezdésében foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1. §  A  béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) 
HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ezen utasításnak a  béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 
58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról szóló 29/2017. (VI. 30.) HM utasítással megállapított 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat A:4 mezőjének, valamint 2. pontjában foglalt táblázat A:6 mezőjének rendelkezéseit 
2016. december 15-től,
b) 1.  pontjában foglalt táblázat B:3 és C:3 mezőjének, valamint 2.  pontjában foglalt táblázat A:3 mezőjének 
rendelkezéseit 2017. január 1-jétől és
c) 1.  pontjában foglalt táblázat G:5 mezőjének, valamint 6. és 7. sorának, továbbá 2.  pontjában foglalt táblázat 
C:6 mezőjének és 10–13. sorának rendelkezéseit 2017. április 1-jétől
kell alkalmazni.”

2. §  A HM utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti a HM utasítás
a) 3. § (4)–(6) bekezdése,
b) 1. melléklet

ba) 1. pontjában foglalt táblázat F:2 és G:3 mezője,
bb) 1. pontjában foglalt táblázat H:3 mezője és
bc) 2. pontjában foglalt táblázat C:2 és C:7 mezője.

4. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § b) pont ba) és bc) alpontja 2017. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 29/2017. (VI. 30.) HM utasításhoz

 1. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(A

1. kategória)

(4.) „NATO Korai Légi Előrejelző és Irányító Parancsnokság állományába 
tartozó, AWACS repülőgépen szolgáló, az Iszlám Állam elleni koalíciós 

művelet támogatásában részt vevő állomány”

 2. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

2. kategória)

(3.) „Egyesített Balkáni Hadszíntér Bosznia-Hercegovina műveleti területen 
egyéni beosztást betöltő állomány”

 3. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(C

3. kategória)

(3.) „Egyesített Balkáni Hadszíntér Koszovó műveleti területen egyéni 
beosztást betöltő állomány”

 4. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat G:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(G

7. kategória)

(5.) „Egyéni beosztások (Afganisztán) – Egyéni tanácsadó beosztások”
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 5. A HM utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 6. és 7. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1. 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória 5. kategória 6. kategória 7. kategória 8. kategória)

„6. Egyéni beosztások 
(Afganisztán) 
– Egyéni 
törzsbeosztások

Egyéni beosztások 
(Afganisztán) 
– Nemzeti 
hírszerző 
beosztások

7. Egyéni beosztások 
(Afganisztán) 
– Nemzeti 
biztonsági 
beosztások

Egyéni beosztások 
(Afganisztán) 
– NATO Szövetségi 
Kémelhárítási 
Parancsnokság 
(NATO ACCI) 
beosztásai

”

 6. A HM utasítás 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(A

1. kategória)

(3.) „Egyesített Balkáni Hadszíntér Bosznia-Hercegovina műveleti területen  
és Egyesített Balkáni Hadszíntér Koszovó műveleti területen egyéni 

beosztást betöltő állomány”

 7. A HM utasítás 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(A

1. kategória)

(6.) „NATO Korai Légi Előrejelző és Irányító Parancsnokság állományába 
tartozó, AWACS repülőgépen szolgáló, az Iszlám Állam elleni koalíciós 

művelet támogatásában részt vevő állomány”
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 8. A HM utasítás 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(C

3. kategória)

(6.) „Egyéni beosztások (Afganisztán) – Egyéni törzsbeosztások”

 9. A HM utasítás 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 10–13. sorral egészül ki:

(A B C D

1. 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória)

„10. Egyéni beosztások (Afganisztán)  
– Egyéni tanácsadó beosztások

11. Egyéni beosztások (Afganisztán)  
– Nemzeti hírszerző beosztások

12. Egyéni beosztások (Afganisztán)  
– Nemzeti biztonsági beosztások

13. Egyéni beosztások (Afganisztán) – NATO 
Szövetségi Kémelhárítási Parancsnokság 
(NATO ACCI) beosztásai

”
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A honvédelmi miniszter 30/2017. (VI. 30.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló  
80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  A Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) 
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A HM KGIR alapvető rendeltetése, hogy a szervezeti és vezetői szinteknek megfelelően kialakított jogosultsági 
rendszer alkalmazásával békeidőszakban szolgáltatásai révén – a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 
(a továbbiakban: Haktv.) által meghatározott adatkezelési célokon túlmenően, a személyes adatok fogalmába nem 
tartozó adatok tekintetében – biztosítsa:
1. a  honvédelmi szervezetek szervezeti felépítésének elektronikus nyilvántartását, kezelését, a  helyesbítéséhez 
kapcsolódó okmányok előállítását,
2. a  honvédelmi szervezetek munkaköri jegyzékeinek, állománytábláinak elektronikus nyilvántartását, kezelését, 
helyesbítéseik tervezését, jóváhagyásra előkészítését, a szükséges okmányok előállítását,
3. az adatszolgáltatást a honvédelmi szervezetek szervezeti és beosztási hierarchiájára vonatkozóan,
4. az előírt munkaköri követelmények adatait tartalmazó, elektronikus formában létrehozott munkaköri jegyzéklapok 
(a továbbiakban: MJL) létrehozását, karbantartását,
5. az MJL adataira vonatkozó adatszolgáltatások elkészítését,
6. a katonai toborzással, munkaerő-kiválasztással összefüggő betöltendő beosztási helyek összeállítását, tervezését, 
csoportos munkaerő-igénylések összeállítását,
7. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30/A. §-ában a közalkalmazotti állomány tekintetében 
meghatározott munkakör-felajánlási lehetőség biztosítása érdekében a  30/E.  § (1)  bekezdése szerinti elektronikus 
adatnyilvántartás vezetését,
8. az  előirányzatok, követelések, kötelezettségek nyilvántartását, az  ehhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések 
elszámolását,
9. a készpénzforgalom lebonyolításának nyilvántartását, a kapcsolódó bizonylatok előállítását,
10. a kötelezettségvállalások nyilvántartását, ellenjegyzését, azoknak Magyar Államkincstárba (a továbbiakban: MÁK) 
történő bejelentését,
11. a kimenő számlák és a hozzájuk kapcsolódó levelezések rendszerből történő előállítását,
12. az előírt követelményeknek megfelelő beszámolási kötelezettség végrehajtását,
13. a  HM fejezet gazdálkodási területein jellemző adatok egységes rendszerben és egységes szempontok szerint 
történő gyűjtését, tárolását, feldolgozását és értékelését,
14. a  HM fejezet gazdálkodásának átláthatóságát, a  folyamatos kontrollt, valamint adatszolgáltatást a  belső, 
a felügyeleti és az állami ellenőrzések számára,
15. a  párhuzamos adatkezelés kiszűrését, a  rendelkezésre álló adatok adatkezelésre jogosult felhasználók közötti 
megosztását, az erőforrások optimális felhasználását,
16. a honvédelmi szervezetek jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettségeinek támogatását,
17. a  honvédelmi szervezetek egyéb funkcionálisan kapcsolódó informatikai rendszereihez történő csatlakozását, 
a redundáns fejlesztések elkerülését, az adat- és információtovábbítás egységes feltételeit,
18. adatszolgáltatást a  hatósági elektronikus ügyintézésben érintett szervezetek részére, a  szükséges adatokat 
a HM KGIR adatbázisától elkülönített és írásvédett adattárházból előállítva,
19. az Európai Unió és a NATO számára szükséges adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését,
20. a  HM fejezetnek az  új hazai és nemzetközi követelményeknek megfelelő pénzügyi audit bevezetésére és 
alkalmazhatóságára, a pénzügyi monitoring rendszer kiszolgálására való felkészítésének elősegítését,
21. a honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos személyi állományának kiszolgálását, azok munkáltatóival történő 
elektronikus kapcsolattartás lehetőségének a biztosítását,
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22. a meghatározott személyi állomány számára az  internetes portálon keresztül történő elektronikus ügyintézést, 
valamint a  honvédelmi szervezet vezetője részére a  vezető személyügyi, a  katonai igazgatási és a  pénzügyi 
tevékenységek támogatását és
23. a személyi állomány számára biztosítandó juttatások tervezéséhez, megállapításához szükséges támogatást.”

2. §  Az Utasítás 4. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(A HM KGIR integrált információs rendszerként magában foglalja)
„i) a HM KGIR keretében létrehozott Ügyfélszolgálati Rendszert (a továbbiakban: HM KGIR ÜSZR).”

3. § (1) Az Utasítás 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A HM KGIR ÜSZR célja a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos katonák, valamint a honvéd tisztjelölt, honvéd 
altiszt jelölt, közszolgálati tisztviselő, közalkalmazott és munkavállaló állomány számára meghatározott internetes 
portálról indítható személyügyi, katonai igazgatási és pénzügyi eljárások, ügyek ügyfélszolgálati támogatása és 
az önkiszolgáló funkcionalitások biztosítása.”

 (2) Az Utasítás 5. §-a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az  (1)–(9)  bekezdésben meghatározott, HM KGIR által biztosított feladatok végrehajtása esetenként külső 
informatikai alkalmazás igénybevételével, támogatásával történik.”

4. §  Az Utasítás 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A HM KGIR éles adatbázisában rögzített adatok a Haktv. 7. §-a szerinti okiratokon alapulnak, és ellenőrzési eljárások 
után kerülnek az adatbázisba. Az elemi adatokat a keletkezési helyük szerint illetékes honvédelmi szervezet katonai 
igazgatási, alapnyilvántartás vezetésére kötelezett személyügyi és pénzügyi-számviteli, valamint jogi és igazgatási 
szakállománya rögzíti.”

5. §  Az Utasítás 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A központi adatbázishoz való hozzáférés és lekérdezés módját, jogosultságait és a visszanyerhető információk 
körét a Haktv. előírásainak figyelembevételével a 13. § (1) bekezdés szerinti szabályozó határozza meg.”

6. §  Az Utasítás 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) A  Szervezési alrendszer rendszergazdája a  HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK 
HTCSF) csoportfőnöke. A  HVK HTCSF csoportfőnöke rendszergazdai jogait és kötelességeit a  HM Tervezési és 
Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF) főosztályvezetőjének egyetértésével gyakorolja.
(2) Az alrendszer eltérő adatterületei vonatkozásában
a) az alrendszer értékkészleteiért, a szervezeti hierarchia kialakításáért, az MH katonai szervezetek állománytábláinak, 
valamint a lajstrom karbantartásáért a HVK HTCSF csoportfőnöke,
b) a  HM, a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a  miniszter fenntartói irányítása alá tartozó 
köznevelési intézmény munkaköri jegyzékeiért, a  honvédelmi szervezetek létszámgazdálkodásához tartozó 
adatszolgáltatásokért a HM TKF főosztályvezetője,
c) a KNBSZ hatás- és felelősségi körébe tartozó állománytáblák vonatkozásában a KNBSZ főigazgatója,
d) az  ideiglenes katonai szervezetek állománytábláinak tekintetében az  MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
(a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnoka és
e) a Haderőszervezési modul vonatkozásában a HVK HTCSF csoportfőnöke
a felelős.
(3) A Szervezési alrendszer rendszergazdája szakterületére vonatkozóan, az érintett modulgazdák bevonásával, belső 
rendelkezésben részletesen szabályozza a magasabb szintű szabályozóban nem vagy nem teljeskörűen meghatározott 
feladatokat, különösen a HM KGIR
a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó okmányok kezelését és
b) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét.
(4) A Munkaköri Követelmények alrendszer rendszergazdája a HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF) 
főosztályvezetője.
(5) A  Munkaköri Követelmények alrendszer rendszergazdája szakterületére vonatkozóan, az  érintett modulgazdák 
bevonásával, belső rendelkezésben részletesen szabályozza a  magasabb szintű szabályozóban nem vagy nem 
teljeskörűen meghatározott feladatokat, különösen a HM KGIR
a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó okmányok kezelését,
b) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét.
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(6) A Humán Erőforrás-gazdálkodási alrendszer rendszergazdája a HVK Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: 
HVK SZCSF) csoportfőnöke.
(7) A Humán Erőforrás-gazdálkodási alrendszer rendszergazdája szakterületére vonatkozóan, az érintett modulgazdák 
bevonásával, belső rendelkezésben részletesen szabályozza a  magasabb szintű szabályozóban nem vagy nem 
teljeskörűen meghatározott feladatokat, különösen a HM KGIR
a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó okmányok kezelését,
b) központi feldolgozásai végrehajtásának rendjét,
c) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét.
(8) A Fegyelmi alrendszer rendszergazdája a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály (a továbbiakban: HM IJKF) 
főosztályvezetője.
(9) A Fegyelmi alrendszer rendszergazdája szakterületére vonatkozóan, az érintett modulgazdák bevonásával, belső 
szabályozóban részletesen szabályozza a felsőbb szintű intézkedésekben nem vagy nem teljeskörűen meghatározott 
feladatokat, különösen a HM KGIR
a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó okmányok kezelését,
b) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét.
(10) A  Személyi Pénzbeli Járandóságok, a  Pénzügyi-Számviteli és az  Üzemeltetési és Alkalmazásfelügyeleti 
alrendszerek, az Adattárház alrendszer, valamint a HM KGIR ÜSZR rendszergazdája a HM VGH főigazgatója.
(11) A (10) bekezdésben szereplő alrendszerek rendszergazdája szakterületei vonatkozásában, az érintett modulgazdák 
bevonásával, belső szabályozóban részletesen szabályozza a  felsőbb szintű intézkedésekben nem vagy nem 
teljeskörűen meghatározott feladatokat, különösen a HM KGIR
a) rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó okmányok kezelését,
b) központi feldolgozásai végrehajtásának rendjét,
c) biztonságát szolgáló rendelkezéseket,
d) informatikai biztonsági felügyelő rendszerspecifikus feladatait,
e) útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásának eljárásrendjét,
f ) levelezőrendszerrel összefüggő és
g) végpontokkal kapcsolatos részletes feladatokat.”

7. §  Az Utasítás a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. HM KGIR ÜSZR
10/A. § (1) Az HM KGIR ÜSZR működtetéséért és a hozzá kapcsolódó internetes portál üzemeltetéséért a HM VGH 
főigazgatója felelős. A HM KGIR ÜSZR vonatkozásában a 9. §-ban meghatározott, az egyes alrendszerek működtetéséhez 
kapcsolódó feladat- és hatásköröket – a  Haktv. szerinti adatkezelői jogkörök kivételével – a  HM KGIR ÜSZR 
rendszergazdájaként a HM VGH főigazgatója látja el.
(2) A  HM KGIR ÜSZR további fejlesztésére, az  önkiszolgáló funkcionalitások bővítésére az  egyes alrendszerek 
rendszergazdáinak kezdeményezésére, az  érintett szakterületeket és szervezeteket képviselő vezetők, szakértők 
javaslatának figyelembevételével – a 13. § (1) bekezdés szerinti szabályozónak a HM KGIR fejlesztésére vonatkozóan 
meghatározott általános elvei alapján – a HM VGH főigazgatója intézkedik.
(3) Az HM KGIR ÜSZR rendszergazdája gondoskodik a HM KGIR ÜSZR-en keresztül történő elektronikus ügyintézéssel 
összefüggő adatvédelmi tájékoztató és a hívásrögzítésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató kidolgozására, kiadására, 
naprakész vezetésére. Ezen túlmenően az informatikai biztonsági felügyelő adatvédelmi felelős útján gondoskodik 
az  ÜSZR-rel összefüggésben meghatározott adatvédelmi szabályok betartására, az  ügyfelek ezzel kapcsolatos 
megfelelő tájékoztatására.
(4) A személyi állomány HM KGIR ÜSZR portálon keresztül történő ügyintézésének támogatása, az internetes portál 
használata, illetve elektronikusan indított ügyeinek segítése érdekében a  HM VGH telefonos ügyfélszolgálatot, 
Call-Centert működtet.”

8. §  Az Utasítás 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) A  HM KGIR működtetését, üzemeltetését, illetve fejlesztését vagy adott alrendszert érintő kérdések 
megvitatása, a gyűjtött tapasztalatok hasznosítása, a problémák feltárása és megszüntetése, valamint a szükséges 
döntések előkészítése érdekében előkészítő munkacsoportot hozok létre. Az előkészítő munkacsoportot az alrendszer 
rendszergazdák kezdeményezése alapján a HM VGH főigazgatója hívhatja össze.
(2) Az  előkészítő munkacsoport tevékenységét a  HM VGH főigazgatója irányítja, aki hatáskörét a  munkacsoport 
vezetőjén keresztül gyakorolja. Az előkészítő munkacsoport vezetője a HM VGH főigazgatója által kijelölt személy, 
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tagjai a 10. § szerint kijelölt alrendszer rendszergazdák, továbbá az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP), az  MH KCEHH-t, illetve a  kormányzati informatikai szolgáltatásokat 
érintő fejlesztések esetén a HVK HIICSF képviselője.
(3) Az  előkészítő munkacsoport vezetője feladatát az  alrendszer rendszergazdák, az  érintett szakterületeket és 
szervezeteket képviselő vezetők, szakértők, valamint az üzemeltetéstámogató szolgáltató közreműködésével látja el.
(4) Az előkészítő munkacsoport összehívását az alrendszer rendszergazdák kezdeményezhetik a témák megjelölésével 
az előkészítő munkacsoport vezetőjénél. A témákat a munkacsoportülést megelőzően az előkészítő munkacsoport 
vezetője megküldi az alrendszer rendszergazdák, továbbá az MH KIKNYP és az MH KCEHH-t, illetve a kormányzati 
informatikai szolgáltatásokat érintő fejlesztések esetén a HVK HIICSF csoportfőnöke részére. A munkacsoport vezetője 
legkésőbb a kezdeményezést követő 30. napig intézkedik az előkészítő munkacsoport összehívására.
(5) Az előkészítő munkacsoport munkájában a HM KGIR üzemeltetéstámogató szolgáltató képviselői – az alrendszer 
rendszergazdák javaslata alapján – a munkacsoport vezetőjének kezdeményezésére eseti jelleggel vesznek részt.
(6) Az előkészítő munkacsoport döntés-előkészítő munkájának támogatása, az aktuális fejlesztési feladat előkészítése, 
megtervezése érdekében HM utasítás vagy a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) és a Honvéd 
Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) együttes intézkedése alapján ideiglenes szervezeti egység vagy szervezeti 
elem hozható létre.”

9. §  Az Utasítás 16. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A HM KGIR ÜSZR a KNBSZ vonatkozásában nem kerül bevezetésre.”

10. §  Az Utasítás a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § Az előkészítő munkacsoport az utasítás hatálybalépését követő 60. napig elkészíti a működési szabályzatát.”

11. §  Az Utasítás
a) 2. § d) pontjában a „védelemgazdasági” szövegrész helyébe a „védelemgazdaságért felelős”,
b) 2.  § e)  pontjában a  „feladatához kapcsolódóan” szövegrész helyébe a  „feladatához vagy szakterület 

feladatrendszeréhez kapcsolódóan”,
c) 4. § h) pontjában az „alrendszert.” szövegrész helyébe az „alrendszert, és”,
d) 6. § (1) bekezdésében a „Hírközlő Hálózat” szövegrész helyébe a „Hírközlő Hálózat (a továbbiakban: MH KCEHH)”,
e) 6. § (1) bekezdésében az „információs célrendszer” szövegrész helyébe az „önálló információs célrendszer”,
f ) 9. § (1) bekezdésében az „a 12. § (2) bekezdés szerinti HM KGIR előkészítő munkacsoport vezetővel” szövegrész 

helyébe az „az érintett alrendszer rendszergazdájával”,
g) 11. § (3) bekezdésében az „a HM Hatósági Főosztály (a továbbiakban: HM HF) főosztályvezetője” szövegrész 

helyébe az „az adatvédelemmel és információbiztonsággal összefüggő feladatok szakmai irányítását ellátó 
szervezeti egység vezetője”,

h) 11. § (5) bekezdésében a „képviselője is állandó” szövegrész helyébe a „képviselője, továbbá – az ülés témájának 
megfelelően – a KNBSZ kijelölt képviselője is állandó”,

i) 12. § (4) bekezdés i) pontjában a HM HF szövegrész helyébe a „HM Hatósági Főosztály” és
j) 14. §-ában a „logisztikai alrendszer kiépítéséig” szövegrész helyébe a „logisztikai alrendszer – Alap Logisztikai 

Alkalmazás Projekt keretében történő – kiépítéséig”
szöveg lép.

12. §  Hatályát veszti az Utasítás
a) 4. § g) pontjában az „és” szövegrész,
b) 6. § (6) bekezdése és
c) 13. § (2) bekezdés c)–e) pontjai.

13. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 31/2017. (VI. 30.) HM utasítása  
az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló  
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás 
(a továbbiakban: HM utasítás) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 191. § (3) bekezdése alapján a fedőbeosztásban szolgálatot 
teljesítő hivatásos katonákat SZÉP juttatás helyett annak összegével megegyező egyéb juttatással kell ellátni. 
A juttatás biztosításának formájára vonatkozóan a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója saját hatáskörben 
intézkedik.”

2. §  A HM utasítás a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § Az  egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) 
HM  utasítás módosításáról szóló 31/2017. (VI. 30.) HM utasítással megállapított 4/A.  §-t 2017. január 1-jétől kell 
alkalmazni.”

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 32/2017. (VI. 30.) HM utasítása  
egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  A  teljesítményértékeléssel és az  előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás 
(a továbbiakban: Ut1.) 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 20-as munkakör azonosító kódú üres beosztások esetén az állomány tagjai közül csak azokat lehet rangsorolni, 
akik
a) az állami légiközlekedési alapszakon szerzett felsőfokú szakképesítéssel vagy
b) a szakmai felelős által elfogadott, az a) pont szerinti szakképesítéssel egyenértékű
ba) korábban szerzett szakképesítéssel vagy
bb) hazai vagy külföldi tanfolyammal (felkészítéssel) és bármilyen felsőfokú végzettséggel
rendelkeznek.
(5) A 85-ös munkakör azonosító kódú üres beosztások esetén az állomány tagjai közül csak azokat lehet rangsorolni, 
akik okleveles jogász szakképzettséggel rendelkeznek.”

2. §  Az Ut1. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  A tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák előkészítéséről, valamint a tananyagtartalom kialakításával kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról szóló 39/2015. (VII. 28.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint 
módosul.

4. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 32/2017. (VI. 30.) HM utasításhoz

 1. Az Ut1. 5. mellékletében foglalt táblázat 142–152. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[ELŐMENETEL TERVEZÉSI TÁBLÁZAT

 A B C D E

 munkakörcsalád

a feltöltésre tervezett 

üres beosztás 

Munkakör Azonosító Kódjának  

első 3 karaktere

fegyvernemi, szakági alcsoport szakmai felelős
a „B” oszlopban szereplő üres beosztás ezekből a beosztásokból tölthető fel előmenetel keretében 

(a Munkakör Azonosító Kód első 2 vagy 3 karaktere)]

„142 repülő 20A általános HVK HTCSF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

143 20B harcászati repülőgép HVK HTCSF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

144 20C felderítő repülőgép HVK HTCSF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

145 20D kiképző repülőgép HVK HTCSF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

146 20E szállító repülőgép HVK HTCSF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

147 20G harcihelikopter HVK HTCSF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

148 20H szállítóhelikopter HVK HTCSF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

149 20I kiképzőhelikopter HVK HTCSF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

150 20J futárhelikopter HVK HTCSF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

151 20L elektronikai zavaró helikopter HVK HTCSF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

152 20N kutató-mentő helikopter HVK HTCSF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL”

 2. Az Ut1. 5. mellékletében foglalt táblázat 536–541. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[ELŐMENETEL TERVEZÉSI TÁBLÁZAT

 A B C D E

 munkakörcsalád

a feltöltésre tervezett 

üres beosztás 

Munkakör Azonosító Kódjának  

első 3 karaktere

fegyvernemi, szakági alcsoport szakmai felelős
a „B” oszlopban szereplő üres beosztás ezekből a beosztásokból tölthető fel előmenetel keretében 

(a Munkakör Azonosító Kód első 2 vagy 3 karaktere)]

„536 jogi 
és igazgatási

85A általános jogász HM JF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

537 85B beszerzési HM IJKF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

538 85D adatvédelmi HM IJKF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

539 85H nemzetközi jogi HM JF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

540 85K kodifikációs HM JF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL

541 85O peres képviselő HM IJKF BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL”
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2. melléklet a 32/2017. (VI. 30.) HM utasításhoz

 1. Az Ut2. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„1. Harcierők I. szakmacsoport
szakmacsoport felelős: HVK HTCSF

A B

munkakörcsalád munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

1 Összhaderőnemi általános katonai 01A, 01B, 01H, 01I, 01K, 01O

2 Általános szárazföldi 02

3 Lövész 10

4 Harckocsizó 11

5 Tüzér 12

6 Oktatás, képzés, kiképzés 82K, 82T, 82U, 82Y
”

 2. Az Ut2. 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„9. Logisztika III. (közlekedési) szakmacsoport
szakmacsoport felelős: HVK LOGCSF

A B

munkakörcsalád munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

1 Közlekedés és szállítás 67

2 Gépjárművezetők 77
”

A honvédelmi miniszter 33/2017. (VI. 30.) HM utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium átalakításának 2017. évi egyes szervezési feladatairól  
és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §  Ezen utasítás hatálya 
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó 

szervezetekre és
c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre (a továbbiakban: MH katonai 

szervezetei)
[a továbbiakban az a)–c) pont együtt: honvédségi szervezetek] terjed ki.
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2. A HM átalakításával összefüggő feladatok

2. § (1) A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM KÁT Titkárság) szervezeti felépítése és létszáma 
a (2), (7), (10), (13) és (17) bekezdésben meghatározottak végrehajtása érdekében módosul. A HM KÁT Titkárság
a) szervezete a kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyával összefüggő, feladatrendszerében 

jelentkező elektronikus ügyintézési feladatok ellátásához szükséges szolgálati beosztásokkal, illetve 
munkakörökkel egészül ki, és

b) feladatrendszeréből az adatvédelemmel és információszabadsággal összefüggő feladatrendszer a HM 
Hatósági Főosztály (a továbbiakban: HM HF) feladatrendszerébe kerül.

 (2) A HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (a továbbiakban: HM TKF) szervezeti felépítése és létszáma módosul, 
feladatrendszeréből az önkéntes tartalékos rendszer működésével és fenntartásával összefüggő tárcaszintű 
koncepció-előkészítési és szabályozás-előkészítési feladatok, továbbá az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének 
–  tárcaközi szintjét nem érintő – koordinációs feladatai átadásra kerülnek, és feladatrendszere kiegészül az állami 
vezetők által elrendelt egyes kiemelt feladatok végrehajtásának nyomon követésével, valamint a központi 
közigazgatási szakmai adatbázis kezelésével.

 (3) A HM Belső Ellenőrzési Főosztály (a továbbiakban: HM BEF) feladatrendszere kiegészül a (17) bekezdés szerinti 
feladatokkal.

 (4) A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság feladatrendszeréből a (8) bekezdés és a 3. § (6) bekezdése szerinti feladatok 
átadásra kerülnek.

 (5) A HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály feladatrendszere a kadétrendszer kialakítása és az azzal 
összefüggő képzések, oktatási-nevelési feladatok tárcaszintű szakmai irányításának biztosítása, értékelése, továbbá 
a katonai pályára irányítás, a hazafias és honvédelmi nevelés irányelveinek, stratégiai célkitűzéseinek meghatározása, 
a Honvédelmi Sportszövetséggel és más társadalmi szervezetekkel való tárcaszintű kapcsolattartás, az azokkal 
összefüggő ágazati döntés-előkészítés, valamint az ezekhez kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggő 
gazdálkodási tevékenység, továbbá a tárcaközi és társadalmi egyeztetések lefolytatása, az ágazati rehabilitációs 
feladatok támogatása érdekében szervezete átalakítására kerül és létszáma módosul.

 (6) A HM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság létszáma racionalizálásra kerül és 
a (8) bekezdés szerinti feladatokra figyelemmel módosul.

 (7) A HM Jogi Főosztály (a továbbiakban: HM JF) feladatrendszere kiegészül a honvédelmi ágazati jogalkotásnak, ezen 
belül a különleges jogrend szabályozásának, a békeidejű válságkezelésnek, valamint az ország fegyveres védelmének 
közjogi kereteivel összefüggő jogalkotási és jogi szakmai feladatoknak végrehajtásával, továbbá a megnövekedett 
deregulációs és vezetői felkészítési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében létszáma módosul.

 (8) A HM Humánpolitikai Főosztály (a továbbiakban: HM HPF) a HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(a továbbiakban: HM JIHÁT) közvetlen irányítása alól a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) 
irányítása alá kerül át. A HM HPF feladatrendszerébe és szervezetébe kerülnek a doktori képzés és a tudományos 
tevékenység elveit, követelményeit és a hadtudományi kutatások fő irányait meghatározó, valamint az ágazati 
tudományszervező rendszer működtetésével kapcsolatos normatív szabályozást érintő feladatok, és azzal 
összefüggésben a szervezetében rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök módosulnak, illetve az átvett 
feladatok végrehajtásához szükséges szolgálati beosztással vagy munkakörrel egészül ki.

 (9) A HM HF szervezeti felépítése és létszáma módosul, és feladatrendszere az (1) bekezdés b) pontja és a 4. § (1) bekezdése 
szerint egészül ki.

 (10) A HM Állami Légügyi Főosztály szervezeti felépítése és létszáma a hatósági szakfeladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében módosul.

 (11) A HM Védelmi Tervezési Főosztály (a továbbiakban: HM VTF) megszűnik. A megszűnő HM VTF feladatrendszeréből 
a) a kormányzati stratégiai irányítási rendszer keretében kidolgozásra kerülő ágazati stratégiai tervezési 

dokumentumok kidolgozásával és az azokhoz kapcsolódó követelmények érvényre juttatásával, a honvédelmi 
tárca védelmi tervezési tevékenységének szakmai irányításával és koordinációjával, a tárca védelmi tervező 
rendszerének működtetésével, fejlesztésével és a kapcsolódó szabályozás előkészítésével összefüggő 
feladatok, valamint az azok végrehajtásához szükséges szolgálati beosztások és munkakörök a HM Gazdasági 
Tervezési és Szabályozási Főosztály (a továbbiakban: HM GTSZF) és

b) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) védelmi tervezési folyamatával, az Európai Unió 
(a továbbiakban: EU) képességfejlesztési tevékenységével és a nemzetközi képességfejlesztési együttműködés 
keretében magyar részvétellel megvalósuló védelempolitikai feladatokkal, a tárca hosszú távú stratégiai 
tervezési dokumentumai alapjául szolgáló „Stratégiai Tervezési Iránymutatás”, a nem fegyveres tartós 
külszolgálatokra vonatkozó tárcaszintű stratégiai iránymutatás kidolgozásával, a nemzetközi szervezeteknél 
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vagy azok mellett működő nemzeti képviseleteken rendszeresített beosztásokba történő kihelyezések, 
váltások tervezésével, a NATO kiválósági központokba és írányító testületébe delegált szakértők szakmai 
munkájához szükséges védelempolitikai és védelmi tervezési szempontú iránymutatás kiadásával összefüggő 
szakmai irányítási és koordinációs, valamint az azokhoz kapcsolódó szabályozás-előkészítési feladatok és az 
azok végrehajtásához szükséges szolgálati beosztások és munkakörök a HM Védelempolitikai Főosztály 
(a továbbiakban: HM VPF)

feladatrendszerébe és szervezetébe kerülnek.
 (12) A HM VPF szervezeti felépítése és létszáma módosul, feladatrendszere kiegészül a (11) bekezdés b) pontja szerinti 

feladatokkal.
 (13) A HM Védelemgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság feladatrendszere és létszáma a Zrínyi 2026 

Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programra (a továbbiakban: Zrínyi 2026 HHP) és – a védelemgazdaságért felelős 
helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT) (14) és (15) bekezdés szerinti szervezeti változásból következő 
feladatkör-módosulására figyelemmel – módosul.

 (14) A HM GTSZF szervezeti felépítése és létszáma módosul, feladatrendszere kiegészül a (11) bekezdés a) pontja szerinti 
feladatokkal.

 (15) A HM Hadfelszerelés Fejlesztési Főosztály szervezeti felépítése és létszáma módosul, feladatrendszere a 3. § 
(4)  bekezdése és a 4. § (2) bekezdése szerint egészül ki, és ezzel egyidejűleg megnevezése HM Haderőfejlesztési 
Programok Főosztály (a továbbiakban: HM HFPF) megnevezésre módosul. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és 
Haderőfejlesztési Program megvalósításáról szóló 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban meghatározottak érdekében 
a HM HFPF feladatrendszerében ellátja
a) a haderőfejlesztési programok hadfelszerelés-fejlesztési feladatai – kiemelten, de nem kizárólag ideértve 

a  Zrínyi 2026 HHP és egyes szakági hadfelszerelés-fejlesztési programok feladatait – végrehajtásának 
biztosításához szükséges feladatok tervezésével, vezetésével, koordinálásával, egyes elemeinek végrehajtásával 
kapcsolatos tevékenységet,

b) a Zrínyi 2026 HHP hadfelszerelés-fejlesztési feladatainak tárcaszintű végrehajtásának szabályozásával 
összefüggő szakmai kidolgozó tevékenységet,

c) az élettartam menedzsment szemlélet kialakításával kapcsolatos szabályozási és annak szakmai felügyeletéhez 
kötődő,

d) a hatáskörébe tartozó hadfelszerelés-fejlesztési programok projekt alapú kivitelezésének tervezését, az egyes 
fejlesztési projektek végrehajtásának vezetését, koordinációját, nyomon követésük biztosítását, azokkal 
összefüggő szabályozók kidolgozását,

e) a haderő képességfejlesztési céljai megvalósításához szükséges vezetői, program- és projektszintű szakmai 
támogatás biztosítását,

f ) az Európai Bizottság védelemmel kapcsolatos tevékenységének kutatásfejlesztési, védelmi ipari részvételével 
összefüggő tárcaszintű és tárcaközi feladatok szervezését, koordinálását,

g) a hazai és nemzetközi hadiipari szereplők megkereséseinek elemzésén alapuló vezetői döntések előkészítését,
h) a tárcaszintű felsővezetői döntések támogatása érdekében a hadfelszerelés-fejlesztési fókuszú nemzetközi 

együttműködési kezdeményezések – ideértve az Európai Védelmi Ügynökség (a továbbiakban: EDA) és 
a  Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti védelmi együttműködési programok keretében 
felmerülő fejlesztéseket is – kapcsán azok teljes életciklus szemléletű szakmai elemzését és

i) a hadfelszerelés-fejlesztés keretében az érintett eszközök és szolgáltatások tekintetében a kapcsolódó 
beszerzések teljes élettartam szemlélet alapú, komplex program formában történő tervezését, előkészítését, 
menedzselését és a feladatkörébe tartozó fejlesztési programokhoz kapcsolódó műszaki követelményrendszer 
összeállítását.

 (16) A HM Vagyonfelügyeleti Főosztály létszáma módosul, feladatrendszere kiegészül a honvédelmi miniszter által 
a tulajdonosi jogok gyakorlására kijelölt és közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy miniszteri megbízólevél szerint 
felhatalmazott személy tevékenységének támogatásával összefüggő feladatrendszerrel.

 (17) A HM Kontrolling Főosztály (a továbbiakban: HM KOF) feladatrendszeréből a HM mint intézmény Operatív Belső 
Kontrollok Rendszerében a külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásával összefüggő feladatok 
a HM BEF feladatrendszerébe kerülnek, a HM KOF feladatrendszere kiegészül a HM integritásfejlesztési feladatokkal, 
és ezzel egyidejűleg szervezeti felépítése és létszáma, valamint megnevezése HM Kontrolling és Integritásfejlesztési 
Főosztály megnevezésre módosul.
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3. § (1) A Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Személyzeti Csoportfőnökség feladatrendszere és szervezete a honvédelmi 
egészségkárosodási ellátás személyügyi tevékenységével összefüggő feladatokkal és az azok végrehajtásához 
szükséges szolgálati beosztással és munkakörrel egészül ki.

 (2) A HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF) feladatrendszere – a Zrínyi 2026 HHP-vel 
összefüggő katonai képességtervezési feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében – az MH katonai szervezeteit 
érintő katonai képességfejlesztési, transzformációs feladatrendszerrel, valamint a 2. § (2) bekezdése szerinti 
feladatokkal és az azok végrehajtásához szükséges szolgálati beosztásokkal egészül ki, továbbá a (3) bekezdés szerinti 
feladatokra is figyelemmel szervezete és létszáma módosul.

 (3) A HVK Hadműveleti Csoportfőnökség feladatrendszerében a haderőnemi, fegyvernemi szakmai feladatok 
újrastrukturálásra kerülnek, azzal egyidejűleg szervezeti felépítése és létszáma módosul.

 (4) A HVK Logisztikai Csoportfőnökség feladatrendszeréből a hadfelszerelés-fejlesztéssel összefüggő
a) a HM VGHÁT a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerinti szakmai 
irányítási tevékenységéhez kötödő tárcaszintű,

b) az a) ponthoz kapcsolódó szakmai irányítási tevékenységet – ide értve az azzal összefüggő HM KÁT szakirányítási 
tevékenységét – támogató döntés-előkészítési,

c) élettartam-menedzsment szemlélet kialakításával kapcsolatos szabályozási és annak szakmai felügyeletéhez 
kötődő,

d) az MH hadfelszerelés-fejlesztési koncepciójának kialakításához kötődő támogatási,
e) a NATO és az EU stratégiai szintű hadfelszerelés-fejlesztési dokumentumaival kapcsolatos nemzeti álláspont 

kidolgozásával összefüggő és 
f ) a NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség feladatrendszeréhez kapcsolódó tárcaszintű
feladatok a HM HFPF feladatrendszerébe kerülnek.

 (5) A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség feladatrendszere és szervezete a HM tárcát érintő 
elektronikus ügyintézéshez és a bizalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó közigazgatási és MH kötelezettségekből 
származó informatikai, az MH elektronikus ügyintézését támogató infokommunikációs szolgáltatások kialakításával 
és irányításával, azzal összefüggő döntés-előkészítéssel, valamint a kormányzati informatikai integráció biztosításával 
kapcsolatos fejlesztési és koordinációs feladatokkal és az azok végrehajtásához szükséges szolgálati beosztásokkal 
egészül ki.

 (6) A HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfőnökség feladatrendszerébe kerül a hadtudományi kutatás-fejlesztéssel 
összefüggő katonai követelmények meghatározásával, az MH katonai szervezeteinek tudományos tevékenységével 
összefüggő döntés-előkészítő tevékenység, valamint – a katonai pályára irányítással, a hazafias és honvédelmi 
neveléssel, a Honvédelmi Sportszövetséggel és más társadalmi szervezetekkel összefüggő, katonai szervezeteket 
érintő – az ezzel összefüggő fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos gazdálkodási tevékenységet nem érintő – 
végrehajtási feladatok előkészítése és katonai szervezetek ez irányú feladatainak irányítása, továbbá az önkéntes 
tartalékos rendszer tiszt- és altisztképzésével, szakkiképzési és távoktatási rendszerével, motivációs és 
ösztöndíjrendszere kidolgozásával, a kadétrendszerhez kapcsolódó képzésekkel összefüggő, katonai közreműködést 
érintő döntés-előkészítő tevékenység, és szervezete az azok végrehajtásához szükséges szolgálati beosztásokkal 
egészül ki.

4. § (1) Az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) szervezeti felépítése és létszáma módosul, a feladatrendszerében 
ellátott munkaegészségügyi, közegészségügy-járványügyi és sugáregészségügyi hatósági tevékenységek, a hatósági 
döntések előkészítése (a továbbiakban együtt: ágazati egészségügyi hatósági hatáskörök) és e feladatok 
végrehajtásához szükséges szolgálati beosztások és munkakörök a HM HF feladatrendszerébe és szervezetébe 
átadásra kerülnek.

 (2) Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) feladatrendszeréből a hadfelszerelés-fejlesztéssel összefüggő
a) a NATO, az EU, a „Visegrádi Négyek” és az EDA kutatás-fejlesztési, védelmi ipari, hadfelszerelés-fejlesztési 

területéhez tartozó, azok képviseletével,
b) haditechnikai fejlesztési programok megalapozott kialakításához szükséges műszaki elemzések 

végrehajtásával, a programok végrehajtási terveinek összeállításával, azok időszakos pontosításával, valamint 
azok koordinációjával,

c) egyes hadfelszerelés-fejlesztési programokkal,
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d) a minőségbiztosítási, anyagi-szabványosítási és kutatás-fejlesztési tevékenységek tárcaszintű szakmai 
irányításával, koordinációjával és

e) az a)–d) ponthoz kötődő erőforrás tervezésével 
kapcsolatos feladatok, valamint az azok végrehajtásához szükséges szolgálati beosztások és munkakörök a HM HFPF 
feladatrendszerébe és szervezetébe kerülnek.

5. § (1) A HM feladatrendszerének átalakításával a szervezeti struktúra úgy kerül megtervezésre és kialakításra, hogy 
a HM létszáma – a miniszter személyét is beleértve – legfeljebb 2017. december 31-ig 808, és 2018. január 1-jétől 
814 fő legyen.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül a HM kabinetfőnökének (a továbbiakban: HM KF) közvetlen 
irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 26 fő. A HM Parlamenti Államtitkár 
(a  továbbiakban: HM PÁT) közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 41 fő. 
A HM KÁT közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 87 fő. A HM JIHÁT közvetlen 
irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma 2017. december 31-ig 184 fő, és 2018. január 1-jétől 
legfeljebb 190 fő. A HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alá 
tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 52 fő. A HM VGHÁT közvetlen irányítása alá tartozó személyi 
állomány együttes létszáma legfeljebb 129 fő. A HVK együttes létszáma legfeljebb 288 fő.

 (3) A (2) bekezdésben engedélyezett létszámokat a HM KF-fel, a HM PÁT-tal, a HM KÁT-tal, a helyettes államtitkárokkal és 
a Honvéd Vezérkar főnökével (a továbbiakban: HVKF) együtt kell érteni.

6. § (1) A szervezési tevékenység, időszak
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követő nap,
b) befejezése: 2018. február 28.

 (2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend szerinti működés kezdő napja: 
a) a b) pontban foglaltak kivételével 2017. augusztus 1.,
b) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében 2018. január 1.

 (3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók felmentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggésben 
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett állomány 
rendelkezési állományba helyezésének, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 
Kttv.) 63. §-a szerint a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya felmentéssel történő megszüntetésének 
vagy a Kttv. 48. §-a szerinti kinevezés módosítás hatálybalépésének, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés e) pontja és a Kjt. 30. §-a szerint a közalkalmazott 
közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszüntetésének vagy a Kjt. 30/A. és 30/C. §-a szerinti 
állásfelajánlást követően a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezésnek vagy a kinevezés módosítás 
hatálybalépésének legkorábbi időpontja a (2) bekezdés szerinti új szervezeti rend szerinti működés kezdő napja, 
legkésőbbi időpontja megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott szervezési időszak utolsó napjával.

7. § (1) Az MH EK és az MH LK alapító okirata módosításának előkészítése során a honvédelmi szervezetek alapításáról, 
tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás 6/A. §-a alapján az okiratra vonatkozó javaslat 
kidolgozását és annak a HM TKF részére történő megküldését az MH LK az utasítás hatálybalépését követő második 
napig, az MH EK 2017. december 1-jéig végzi el, azt követően az okirat véleményeztetése, pontosítása és jóváhagyásra 
történő felterjesztése a 6. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rend szerinti működés kezdő napját megelőző nyolcadik 
napig történik meg.

 (2) A HM TKF a HM Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását (a továbbiakban: HM SZMSZ-módosítás), szakmai 
véleményeztetésre történő előkészítését, szakmai véleményeztetését és véglegesítését, a HM SZMSZ-módosítás 
miniszter által történő jóváhagyását és megküldését a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter 
részére a 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti új szervezeti rend szerinti működés kezdő napját követő huszonnyolcadik 
napig végzi el.

8. § (1) A HM TKF a 2. és 3. §-t érintően a HM KÁT feladatszabása alapján a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról 
és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 12. §-a alapján a HM munkaköri jegyzék (a továbbiakban: 
HM MJHI) módosítására vonatkozó javaslatot, a HVK HTCSF a HVKF feladatszabása alapján az MH LK állománytáblájának 
2017. augusztus 1-jei az MH EK állománytáblájának 2018. január 1-jei hatályú módosítására vonatkozó javaslatot  
a 6. § (2) bekezdése szerinti HM új szervezeti rendnek megfelelő működés kezdő napját megelőző negyvenedik napig 
készíti elő, majd a HM TKF és a HVK HTCSF gondoskodik arról, hogy a HM MJHI, az MH LK és az MH EK állománytábla 
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helyesbítő ívek (a továbbiakban együtt: helyesbítő ívek) egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történő 
felterjesztése, jóváhagyása és a jóváhagyott helyesbítő ívek kiadása a 6. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek 
megfelelő működés kezdő napját megelőző harmincadik napig megtörténjen.

 (2) A helyesbítő ívek hatálybalépésének időpontja megegyezik a 6. § (2) bekezdése szerinti, a HM, az MH LK és az MH EK 
új szervezeti rendnek megfelelő működés kezdő napjával.

3. Az egyes állami célú légiközlekedéssel összefüggő kiadmányozási jogkörök átadásáról szóló  
68/2016. (XII. 22.) HM utasítás módosítása

9. §  Az egyes állami célú légiközlekedéssel összefüggő kiadmányozási jogkörök átadásáról szóló 68/2016. (XII. 22.) 
HM utasítás 1. § (1) bekezdés c) és d) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasításban meghatározott 
kiadmányozási és jogkörgyakorlási szabályoktól eltérően – a Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggő egyes 
feladatokról szóló 5/2016. (II. 10.) HM utasítás 3/C. § (3) bekezdés a) pontjára, 3/D. § (2) bekezdésére, valamint 5. § 
(2) bekezdés b) pontjára figyelemmel – a honvédelemért felelős miniszter nevében és megbízásából]
„c) a Repülésfelügyeleti Osztály feladatkörét illető katonai légügyi hatósági és szakhatósági eljárásokban a HM ÁLF 
Repülésfelügyeleti Osztály osztályvezetője, távolléte, illetve akadályoztatása esetén a Légialkalmassági és Légiforgalmi 
Felügyeleti Osztály osztályvezetője,
d) a Légialkalmassági és Légiforgalmi Felügyeleti Osztály feladatkörét illető katonai légügyi hatósági és szakhatósági 
eljárásokban a HM ÁLF Légialkalmassági és Légiforgalmi Felügyeleti Osztály osztályvezetője, távolléte, illetve 
akadályoztatása esetén a Repülésfelügyeleti Osztály osztályvezetője,”
(átruházott jogkörben gyakorolja a kiadmányozás jogát.)

4. A Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak 
átadásával, továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koordinációjával összefüggő szervezési feladatokról 
szóló 24/2017. (VI. 9.) HM utasítás módosítása

10. § (1) A Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak átadásával, 
továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koordinációjával összefüggő szervezési feladatokról szóló 24/2017. 
(VI. 9.) HM utasítás (a továbbiakban: 24/2017. HM utasítás)
a) 5. § (1) bekezdésében a „HM KÁT” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: 

HM KÁT)” és
b) 7. § (2) bekezdésében a „HM KÁT–HVKF együttes intézkedés szabályozza” szövegrész helyébe a „HM KÁT 

és a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) együttes intézkedésben szabályozza”
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a 24/2017. HM utasítás 3. §-a.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez az utasítás a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) A 9. § és a 10. § 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (3) Ez az utasítás 2018. március 1-jén hatályát veszti.
 (4) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtását a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedésben szabályozza, 

amelyeknek tervezetét a HM TKF főosztályvezetője az utasítás hatálybalépését követő kilencedik napig készíti elő.
 (5) A (4) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes intézkedés ágazati egészségügyi hatósági hatáskörök átszervezésére, 

az átszervezés időszakára és ütemezésére vonatkozó rendelkezések tervezetét a HM HF főosztályvezetője az utasítás 
hatálybalépését követő hetedik napig készíti elő és küldi meg a HM TKF főosztályvezetőjének.

 (6) A (4) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes intézkedés az (5) bekezdésben meghatározottakon felül tartalmazza
a) az utasítás szerinti feladatátadások következtében a munkáltatói jogkörök jogutódlásával, az átadás-átvételkor 

folyamatban lévő ügycsoportokkal és az azokhoz kapcsolódó jogutódlással kapcsolatos szabályokat,
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b) a HM új szervezeti rend szerinti működésével összefüggő közjogi szervezetszabályozó eszközökben 
meghatározottakkal kapcsolatos, azokban nem szabályozott vagy azoktól eltérő határidőket és feladatokat és

c) az ezen utasítás hatálya alá tartozó honvédségi szervezeteknek az utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó 
további szakfeladatait.

 (7) Az utasítás végrehajtásával összefüggő feladatok átadása következtében szükségessé váló
a) jogszabály-módosítások tervezeteit a 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti új szervezeti rendnek megfelelő 

működés kezdő napját megelőző második hónap első napjáig és
b) a közjogi szervezetszabályozó eszköz-módosítások tervezeteit a 6. § (2) szerinti új szervezeti rendnek megfelelő 

működés kezdő napjáig 
az azok kidolgozásáért felelős honvédségi szervezetek készítik elő és küldik meg a HM JF részére.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 14/2017. (VI. 30.) NFM utasítása  
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2017. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai 
szakmai kezelőinek kijelöléséről

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 16.  pontjában foglalt 
jogkörömben eljárva, a  13.  § (3)  bekezdésére figyelemmel, a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés 
c) pontjában foglaltak alapján, a következők szerint rendelkezem:

1. §  A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti és központi kezelésű előirányzatok cél 
szerinti, hatékony és jogszerű felhasználásáért, a szakmai kezelők részére megállapított rendelkezési jogosultságok és 
feladatok betartásáért, ellátásáért, ezek ellenőrzéséért – különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
109.  § (5)  bekezdése alapján kiadott rendeletekben, a  nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi 
kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló NGM rendeletben és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.  § (2)  bekezdés a)  pontja alapján kiadott miniszteri 
utasításban foglaltakra tekintettel – az 1–3.  mellékletben kijelölt szakmai kezelők vezetői, a  szakmai felügyeletet 
gyakorló helyettes államtitkárok, valamint a felügyeletet gyakorló felsővezetők a felelősek.

2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2016. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai 

kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2016. (III. 10.) NFM utasítás.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 14/2017. (VI. 30.) NFM utasításhoz

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetbe tartozó 2017. évi eredeti előirányzattal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai kezelői,  
a szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkárok és a felügyeletet gyakorló felsővezetők

A B C D E F G H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím- 

csoport/ 

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat
A fejezeti kezelésű előirányzat

szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett felügyeletet 

gyakorló felsővezető

2 20 32 38 348217
Közútfejlesztési feladatok 

végrehajtása

Közúti Infrastruktúra Fejlesztési 
Főosztály

Kerékpáros Koordinációs Főosztály

Közlekedésért felelős helyettes 
államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár

3 20 32 2 348228
Közúthálózat fenntartás 

és működtetés
Közúti Infrastruktúra Működtetési 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

4 20 32 3 341573 Útdíj rendszerek működtetése
Közúti Infrastruktúra Működtetési 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

5 20 32 4 348240
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. működési támogatása
Közúti Infrastruktúra Fejlesztési 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

6 20 32 28 351651 Kiemelt közúti projektek
Közúti Infrastruktúra Fejlesztési 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

7 20 32 30 358584 Közúthálózat felújítása
Közúti Infrastruktúra Működtetési 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

8 20 32 33 359139
Budapest–Belgrád vasútvonal 

magyarországi szakaszának 
felújítása

Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési 
és Működtetési Főosztály

Közlekedésért felelős helyettes 
államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár

9 20 32 34 359140
Határ menti közúti fejlesztések 

előkészítése
Közúti Infrastruktúra Fejlesztési 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

10 20 32 35 359151
Kulcsfontosságú budapesti 

közlekedési beruházások 
előkészítése

Közúti Infrastruktúra Fejlesztési 
Főosztály, Vasúti Infrastruktúra 

Fejlesztési és Működtetési Főosztály 

Közlekedésért felelős helyettes 
államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár

11 20 32 36 359562 Budai vasúti közlekedés fejlesztése
Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési 

és Működtetési Főosztály, Állami 
Vagyonelemek Főosztálya

Közlekedésért felelős helyettes 
államtitkár, 

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár, 

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

12 20 32 6 245823 Belvízi hajózási alapprogram Légi- és Víziközlekedési Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár
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A B C D E F G H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím- 

csoport/ 

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat
A fejezeti kezelésű előirányzat

szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett felügyeletet 

gyakorló felsővezető

13 20 32 29 358473 Légiszállítási szolgáltatások Légi- és Víziközlekedési Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

14 20 32 39 354362
Regionális repülőterek 

működésének támogatása
Légi- és Víziközlekedési Főosztály

Közlekedésért felelős helyettes 
államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár

15 20 32 40 367173
Légiforgalmi irányítási 

szolgáltatásokra való felkészülés 
támogatása

Légi- és Víziközlekedési Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

16 20 32 1 295735
A közösségi közlekedés 

összehangolása
Közlekedési Szolgáltatási Főosztály

Közlekedésért felelős helyettes 
államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár

17 20 32 11 333717
Közúti közlekedésbiztonság 

javítása és szakképzési feladatok
Gépjármű-közlekedési és Vasúti 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

18 20 32 12 333728
Közúti közlekedéssel összefüggő 

környezetvédelmi feladatok
Gépjármű-közlekedési és Vasúti 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

19 20 32 13 296302
Zajtérképezés EU tagállami 

feladatai
Gépjármű-közlekedési és Vasúti 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

20 20 32 32 359128
Tengelysúlymérő-rendszer 

és kapcsolódó beruházások

Gépjármű-közlekedési és Vasúti 
Főosztály, Hatósági Koordinációs 

Főosztály

Közlekedésért felelős helyettes 
államtitkár, Közlekedési hatósági 

ügyekért felelős helyettes 
államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár

21 20 32 37 359573
Kerékpáros létesítmények 

működtetése és fejlesztése
Kerékpáros Koordinációs Főosztály

Közlekedésért felelős helyettes 
államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár

22 20 60 1 348251
Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz (CEF) projektek
CEF Főosztály 

Közlekedési operatív 
programokért felelős helyettes 

államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár

23 20 33 2 030164
Hungaroring Sport Zrt. 

támogatása
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár
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A B C D E F G H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím- 

csoport/ 

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat
A fejezeti kezelésű előirányzat

szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett felügyeletet 

gyakorló felsővezető

24 20 33 3 294835
Gazdaságfejlesztést szolgáló 

célelőirányzat
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

25 20 33 4 302735
Hazai fejlesztési programok 

célelőirányzat
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

26 20 33 6 344639
Balaton fejlesztési feladatok 

támogatása
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

27 20 33 9 347784 Turisztikai célelőirányzat
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Közigazgatási államtitkár

28 20 33 23 355151
Kisvárdai Várfürdő és környéke 

fejlesztése
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

29 20 33 24 359551
Nemzeti Vágta rendezvény 

megvalósítása
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár
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1 Cím
Al- 

cím

Jogcím- 

csoport/ 

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat
A fejezeti kezelésű előirányzat

szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett felügyeletet 

gyakorló felsővezető

30 20 33 25 360239 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Közigazgatási államtitkár

31 20 38 19 359617
Balaton Területfejlesztési 

koncepció és Stratégiai Program
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Közigazgatási államtitkár

32 20 38 21 367184
Aktív kikapcsolódás fejlesztésével 
és népszerűsítésével összefüggő 

feladatok

Nemzeti Fejlesztési Programok 
Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

33 20 38 22 367195
Ős-Dráva Program turistaházak 

fejlesztésének támogatása
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

34 20 38 4 368306
Egyetemes postai szolgáltató 
méltánytalan többletterhének 

megtérítése

Fejlesztési Banki és Postaügyi 
Szabályozási és Koordinációs 

Főosztály

Közmű- és pénzügyi szolgáltatási 
ágazat szabályozási 

és koordinációs ügyeiért felelős 
helyettes államtitkár

A postaügyért és a 
nemzeti pénzügyi 

szolgáltatásokért felelős 
kormánybiztos

35 20 34 1 302768
Infokommunikációs 

szolgáltatások, konszolidáció
Infokommunikációs Infrastruktúra 

Fejlesztési Főosztály
Infokommunikációért felelős 

helyettes államtitkár

Infokommunikációért 
és fogyasztóvédelemért 

felelős államtitkár

36 20 34 2 295757
Nemzeti Infokommunikációs 

Stratégia (NIS) végrehajtásához 
kapcsolódó feladatok

Infokommunikációs Gazdaság- 
és Társadalomfejlesztési Főosztály, 
Pénzügyi és Monitoring Főosztály

Infokommunikációért felelős 
helyettes államtitkár, Közlekedési 

operatív programokért felelős 
helyettes államtitkár

Infokommunikációért 
és fogyasztóvédelemért 

felelős államtitkár, 
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár
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A B C D E F G H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím- 

csoport/ 

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat
A fejezeti kezelésű előirányzat

szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett felügyeletet 

gyakorló felsővezető

37 20 34 3 351640
Űrtevékenységekkel kapcsolatos 

feladatok
Infokommunikációs Szabályozási 

és Szervezési Főosztály
Infokommunikációért felelős 

helyettes államtitkár

Infokommunikációért 
és fogyasztóvédelemért 

felelős államtitkár

38 20 38 14 220361
Megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák mellett működő 
békéltető testületek támogatása

Fogyasztóvédelmi Stratégiai 
Főosztály

Fogyasztóvédelemért felelős 
helyettes államtitkár

Infokommunikációért 
és fogyasztóvédelemért 

felelős államtitkár

39 20 38 15 208349
Fogyasztói érdekek képviseletét 
ellátó egyesületek támogatása

Fogyasztóvédelmi Stratégiai 
Főosztály

Fogyasztóvédelemért felelős 
helyettes államtitkár

Infokommunikációért 
és fogyasztóvédelemért 

felelős államtitkár

40 20 35 1 249467
Uránércbánya hosszú távú 

környezeti kárelhárítás
Energiagazdálkodási és Bányászati 

Főosztály
Energetikáért felelős helyettes 

államtitkár
Energiaügyért felelős 

államtitkár

41 20 35 5 354340 Bányanyitási feladatok kiadásai
Energiagazdálkodási és Bányászati 

Főosztály
Energetikáért felelős helyettes 

államtitkár
Energiaügyért felelős 

államtitkár

42 20 38 17 351984 Bányabezárás
Energiagazdálkodási és Bányászati 

Főosztály
Energetikáért felelős helyettes 

államtitkár
Energiaügyért felelős 

államtitkár

43 20 35 4 338306
Zöldgazdaság Finanszírozási 

Rendszer
Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

44 20 37 3 302835
Épületenergetikával 

és energiahatékonysággal 
összefüggő feladatok ellátása

Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

45 20 35 12 367095
A derogációs kiosztás keretében 

történő beruházások 
támogatásának kifizetése

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

46 20 36 1 257101 Autópálya rendelkezésre állási díj
Kiemelt Állami Szerződések 

Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár
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A B C D E F G H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím- 

csoport/ 

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat
A fejezeti kezelésű előirányzat

szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett felügyeletet 

gyakorló felsővezető

47 20 36 6 256101
Hozzájárulás a Művészetek 

Palotájának működtetéséhez
Kiemelt Állami Szerződések 

Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

48 20 36 7 270701
Hozzájárulás a sportlétesítmények  

PPP bérleti díjához
Kiemelt Állami Szerződések 

Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

49 20 38 1 280834 Nemzetközi tagdíjak Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
Európai uniós és nemzetközi 

kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár

Közigazgatási államtitkár

50 20 38 2 280789
Magán- és egyéb jogi személyek 

kártérítése
Jogtanácsosi Főosztály

Jogi és igazgatási ügyekért 
felelős helyettes államtitkár

Közigazgatási államtitkár

51 20 38 3 301624
Kormányzati szakpolitikai 

feladatok
Egyes Kiemelt Beruházások 

és Kormányzati Szakpolitika Osztálya
Gazdasági ügyekért felelős 

helyettes államtitkár
Közigazgatási államtitkár

52 20 38 20 359673
2017. évi FINA Világbajnokság 

támogatása
Egyes Kiemelt Beruházások 

és Kormányzati Szakpolitika Osztálya
Gazdasági ügyekért felelős 

helyettes államtitkár
Közigazgatási államtitkár

53 20 39 1 344773
Budapest Bozsik Stadion 

labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

Egyes Kiemelt Beruházások 
és Kormányzati Szakpolitika Osztálya

Gazdasági ügyekért felelős 
helyettes államtitkár

Közigazgatási államtitkár

54 20 39 17 343839
Nemzeti Olimpiai Központ 

beruházás támogatása
Egyes Kiemelt Beruházások 

és Kormányzati Szakpolitika Osztálya
Gazdasági ügyekért felelős 

helyettes államtitkár
Közigazgatási államtitkár

55 20 39 23 343906
Diósgyőri Stadion fejlesztésének 

támogatása
Egyes Kiemelt Beruházások 

és Kormányzati Szakpolitika Osztálya
Gazdasági ügyekért felelős 

helyettes államtitkár
Közigazgatási államtitkár

56 20 39 44 358539
Egyes vízi sport-létesítmények 

megújításának támogatása
Egyes Kiemelt Beruházások 

és Kormányzati Szakpolitika Osztálya
Gazdasági ügyekért felelős 

helyettes államtitkár
Közigazgatási államtitkár

57 20 45 0 353695
Kiemelt Kormányzati beruházások 
Központja működési támogatása

Egyes Kiemelt Beruházások 
és Kormányzati Szakpolitika Osztálya

Gazdasági ügyekért felelős 
helyettes államtitkár

Közigazgatási államtitkár

58 20 49 0 358540
Balatonfüredi FINA rendezvény 

támogatása
Egyes Kiemelt Beruházások 

és Kormányzati Szakpolitika Osztálya
Gazdasági ügyekért felelős 

helyettes államtitkár
Közigazgatási államtitkár

59 20 50 0 358551
Egyes városi infrastruktúra-elemek 

megújítása
Egyes Kiemelt Beruházások 

és Kormányzati Szakpolitika Osztálya
Gazdasági ügyekért felelős 

helyettes államtitkár
Közigazgatási államtitkár

60 20 39 57 359984 Népliget rekonstrukció
Egyes Kiemelt Beruházások 

és Kormányzati Szakpolitika Osztálya 
Gazdasági ügyekért felelős 

helyettes államtitkár
Közigazgatási államtitkár
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A B C D E F G H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím- 

csoport/ 

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat
A fejezeti kezelésű előirányzat

szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett felügyeletet 

gyakorló felsővezető

61 20 46 0 352162 Fejezeti stabilitási tartalék Költségvetési Főosztály
Gazdasági ügyekért felelős 

helyettes államtitkár
Közigazgatási államtitkár

62 20 38 10 349451
Az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. 
működtetése

Társasági Portfólió Főosztály
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

63 20 38 12 340495
A Nemzeti Dohánykereskedelmi 

Nonprofit Zrt. működtetése
Társasági Portfólió Főosztály

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

64 20 38 18 359584 MFK Nkft. működési támogatása Társasági Portfolió Főosztály
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

65 20 39 6 344828
Budapest Ilovszky Rudolf Stadion 

labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

66 20 39 15 345028
Kisvárda labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

67 20 39 21 343884

Szombathelyi sportcélú 
beruházások támogatása 

(Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása)

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

68 20 39 22 343895
Székesfehérvári Sóstói Stadion 

fejlesztésének támogatása
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

69 20 39 24 343973 Tornaterem-építési program Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

70 20 39 25 343984 Tanuszoda-fejlesztési program Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

71 20 39 28 348428
A pécsi Nemzeti Kosárlabda 

Akadémia beruházás
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

72 20 39 31 351051 Veszprémi uszoda beruházás Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

73 20 39 40 357373 Kültéri sportparkok fejlesztése Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár
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A B C D E F G H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím- 

csoport/ 

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat
A fejezeti kezelésű előirányzat

szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett felügyeletet 

gyakorló felsővezető

74 20 39 41 358506
Egyedi sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

75 20 39 45 359739
Szeged Maty-ér Olimpiai Központ 

fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

76 20 39 46 351662
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 

támogatása
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

77 20 39 47 359740
Rákosmenti multifunkcionális 

csarnok
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

78 20 39 48 359751 Kőbányai uszoda és sportcsarnok Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

79 20 39 49 359762
Budafoki Munkás Testedző 
Egyesület sporttelepének 

fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

80 20 39 50 359773
Váci 

multifunkcionális 
sport- és rendezvénycsarnok

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

81 20 39 51 359784
Siófoki Kiss Szilárd 
multifunkcionális 
kézilabdacsarnok

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

82 20 39 52 355540 Szeged multifunkcionális csarnok Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

83 20 39 53 359939 Szegedi Ifjúsági Centrum Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

84 20 39 54 359940 Pécsi Utánpótlás Akadémia Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

85 20 39 55 359951
Közép-magyarországi Általános 

Olimpiai Központ – Dunavarsányi 
Edzőtábor fejlesztése

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

86 20 39 56 359973 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár
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A B C D E F G H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím- 

csoport/ 

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat
A fejezeti kezelésű előirányzat

szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett felügyeletet 

gyakorló felsővezető

87 20 39 58 360051 Központi Birkózó Akadémia Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

88 20 40 0 340417
Nevelési, oktatási intézmények 

felújítása, beruházása
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

89 20 44 0 352328
A fertődi Porpáczy Aladár 

Középiskola elhelyezéséhez 
szükséges új iskola és tornaterem

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

90 20 48 1 356128
A 16 kiemelt sportág 

sportlétesítmény-fejlesztésének 
támogatása

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

91 20 48 2 351717
Kiemelt sportegyesületek 

sportlétesítmény-fejlesztéseinek 
támogatása

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

92 20 48 3 351728
Kiemelt sportegyesületek 

sportlétesítmény fenntartásának 
és üzemeltetésének támogatása

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

93 20 39 42 358606
Vasas SC létesítmény-fejlesztési 

program
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

94 20 39 43 358617
Dunaújváros labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

95 20 52 0 359962
Téry Ödön Nemzeti Turistaház-

fejlesztési Program
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár
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2. melléklet a 14/2017. (VI. 30.) NFM utasításhoz

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetbe tartozó 2017. évi eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai kezelői,  
a szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkárok és a felügyeletet gyakorló felsővezetők

A  B  C  D  E  F  G  H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím-  

csoport/  

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű 

előirányzat felhasználása 

felett felügyeletet gyakorló 

felsővezető

2 20 31 2 302679
Egyedi kormánydöntésen alapuló 

közlekedési beruházások
Közúti Infrastruktúra Fejlesztési 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

3 20 31 3 302680
Országos közúthálózat és gyorsforgalmi 

úthálózat fejlesztés
Közúti Infrastruktúra Fejlesztési 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

4 20 31 4 363795 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések
Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési 

és Működtetési Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

5 20 31 6 297379
Vasúti hidak és acélszerkezetek 

felújítása
Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési 

és Működtetési Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

6 20 32 10 342040
A Határon Átnyúló Együttműködési 

Programokból megvalósuló útépítési 
projektek

Közúti Infrastruktúra Fejlesztési 
Főosztály

Közlekedésért felelős helyettes 
államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár

7 20 31 15 351617 Kiemelt közúti beruházások
Közúti Infrastruktúra Fejlesztési 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

8 20 31 10 246078 Vasúthálózat fejlesztése
Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési 

és Működtetési Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

9 20 32 5 257201 TEN-T projektek CEF Főosztály 
Közlekedési operatív 

programokért felelős helyettes 
államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár

10 20 31 13 348717 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés Légi- és Víziközlekedési Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

11 20 32 31 358840
A budapesti elővárosi közlekedés 

átmeneti likviditásának biztosítása 
és támogatása

Közlekedési Szolgáltatási Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

12 20 33 12 357362
Bibó István Szakkollégium 

rekonstrukciója
Állami Vagyonelemek Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár
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A  B  C  D  E  F  G  H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím-  

csoport/  

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű 

előirányzat felhasználása 

felett felügyeletet gyakorló 

felsővezető

13 20 33 21 345717 Kulturális célú fejlesztések Állami Vagyonelemek Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

14 20 33 10 262845
Nemzeti beruházás ösztönzési 

célelőirányzat
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

15 20 33 11 229166 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

16 20 33 19 339728 A Várkert Bazár rekonstrukciója
Nemzeti Fejlesztési Programok 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

17 20 35 3 302791
Épületenergetikai 

és energiahatékonysági célelőirányzat
Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

18 20 35 10 236355
Energiafelhasználási hatékonyság 

javítása
Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár
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A  B  C  D  E  F  G  H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím-  

csoport/  

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű 

előirányzat felhasználása 

felett felügyeletet gyakorló 

felsővezető

19 20 35 6 241045
Lakóépületek és környezetük 

felújításának támogatása
Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

20 20 35 7 300657
Zöld Beruházási Rendszer 
végrehajtásának feladatai

Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

21 20 35 11 360317
Energiahatékonyság javításának 

támogatása
Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

22 20 38 23 361006
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 

támogatása
Kiemelt Közszolgáltatások 

Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

23 20 38 24 362062

A hulladékgazdálkodási ideiglenes 
közszolgáltatás indokolt 

többletköltségei és kapcsolódó 
kártalanítása

Kiemelt Közszolgáltatások 
Főosztálya

Zöldgazdaság fejlesztéséért, 
klímapolitikáért és kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár

Fejlesztés- 
és klímapolitikáért, 

valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért 

felelős államtitkár

24 20 36 2 302813
Oktatási, kulturális, sport PPP 

programok
Kiemelt Állami Szerződések 

Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

25 20 36 3 335139
PPP konstrukcióban létrehozott 
beruházások megvásárlásával 

és befejezésével kapcsolatos kiadások

Kiemelt Állami Szerződések 
Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár
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A  B  C  D  E  F  G  H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím-  

csoport/  

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű 

előirányzat felhasználása 

felett felügyeletet gyakorló 

felsővezető

26 20 36 8 343006
Hozzájárulás a felsőoktatási 

intézmények PPP bérleti díjához
Kiemelt Állami Szerződések 

Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

27 20 38 7 280845 Állami többletfeladatok Költségvetési Főosztály
Gazdasági ügyekért felelős 

helyettes államtitkár
Közigazgatási 

államtitkár

28 20 38 8 330073 Pesti Vigadó rekonstrukciója
Gazdasági Ügyekért Felelős 

Helyettes Államtitkári Titkárság
Gazdasági ügyekért felelős 

helyettes államtitkár
Közigazgatási 

államtitkár

29 20 53 0 361051 Balatonfüredi parkoló fejlesztése
Egyes Kiemelt Beruházások 
és Kormányzati Szakpolitika 

Osztálya

Gazdasági ügyekért felelős 
helyettes államtitkár

Közigazgatási 
államtitkár

30 20 47 0 358462
2024. évi Olimpiai Pályázat 

finanszírozása

Egyes Kiemelt Beruházások 
és Kormányzati Szakpolitika 

Osztálya

Gazdasági ügyekért felelős 
helyettes államtitkár

Közigazgatási 
államtitkár

31 20 39 2 344784
Győri ETO Futball Club labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

32 20 39 3 344795
Budapest Szusza Ferenc Stadion 

labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

33 20 39 4 344806
Pécs labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

34 20 39 5 344817
Nyíregyháza labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

35 20 39 7 344839
Zalaegerszeg labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

36 20 39 8 344840
Kaposvár labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

37 20 39 9 344851
Kecskemét labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

38 20 39 10 344862
Budapest Hidegkúti Nándor Stadion 

labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

39 20 39 11 344873
Paks labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár
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A  B  C  D  E  F  G  H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím-  

csoport/  

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű 

előirányzat felhasználása 

felett felügyeletet gyakorló 

felsővezető

40 20 39 12 344884
Pápa labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

41 20 39 13 344895
Békéscsaba labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

42 20 39 14 344906
Mezőkövesd labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

43 20 39 16 345039
Nemzeti Stadionfejlesztési Program 

tartalékkerete
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

44 20 39 18 343840
Tüskecsarnok és új uszodakomplexum 

beruházás támogatása
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

45 20 39 19 343851
Nemzeti Kézilabda Akadémia 

támogatása
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

46 20 39 26 348406
A nyugat-magyarországi utánpótlás-

nevelési centrum beruházása
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

47 20 39 27 348417
A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum 

beruházása
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

48 20 39 29 348439 Gödöllői uszoda beruházás Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

49 20 39 30 348440
Tatabányai multifunkcionális csarnok 

beruházás
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

50 20 39 32 344917
Siófok labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

51 20 39 33 344939
Gyirmót labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

52 20 39 34 344962
Cegléd labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

53 20 39 35 344973
Kozármisleny labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

54 20 39 36 345006
Tatabánya labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár
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A  B  C  D  E  F  G  H

1 Cím
Al- 

cím

Jogcím-  

csoport/  

jogcím

ÁHT Fejezeti kezelésű előirányzat A fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője

A fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A fejezeti kezelésű 

előirányzat felhasználása 

felett felügyeletet gyakorló 

felsővezető

55 20 39 37 345017
Szigetszentmiklós labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

56 20 39 38 353817
Egyes atlétikai és egyéb 

sportfejlesztések
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

57 20 39 39 356151
Sopron labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

58 20 39 59 360373
Budapesti Pályafejlesztési Program 

támogatása
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

59 20 39 61 362095
Modern Városok Program Sportcélú 

Beruházásai
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

60 20 41 0 349439 Izsáki iskola beruházás Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

61 20 42 0 349440 Dunakeszi iskola beruházás Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

62 20 43 0 352317
A geszti Arany János Általános Iskola 

elhelyezéséhez szükséges új iskola 
és tornaterem

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

63 20 51 0 359406
A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál megrendezésével összefüggő 
infrastrukturális fejlesztések

Sportcélú Beruházások Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár

64 20 54 0 360440
Budakalász Város Önkormányzat 

iskolaberuházás
Sportcélú Beruházások Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért 
felelős államtitkár
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3. melléklet a 14/2017. (VI. 30.) NFM utasításhoz

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetbe tartozó 2017. évi központi kezelésű előirányzatok szakmai kezelői,  
a szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkárok és a felügyeletet gyakorló felsővezetők

A B C D E F G H I

1 Cím Alcím

Jog- 

cím-  

cso- 

port 

jog- 

cím
ÁHT Központi kezelésű előirányzat

A központi kezelésű előirányzat szakmai 

kezelője

A központi kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A központi kezelésű előirányzat 

felhasználása felett felügyeletet 

gyakorló felsővezető

2 21 1 1 3 059562
Mecseki uránbányászok baleseti 
járulékainak és egyéb kártérítési 

kötelezettségeinek átvállalása

Energiagazdálkodási 
és Bányászati Főosztály

Energetikáért felelős helyettes 
államtitkár

Energiaügyért felelős 
államtitkár

3 21 1 1 5 303868
A vasúti pályahálózat 

működtetésének költségtérítése
Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési 

és Működtetési Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

4 21 1 1 6 348273
Vasúti személyszállítási 

közszolgáltatások 
költségtérítése

Közlekedési Szolgáltatási 
Főosztály

Közlekedésért felelős helyettes 
államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár

5 21 1 1 7 348284

Autóbusszal végzett 
személyszállítási 

közszolgáltatások 
költségtérítése

Közlekedési Szolgáltatási 
Főosztály

Közlekedésért felelős helyettes 
államtitkár

Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár

6 21 1 1 8 348295
Vasúti személyszállítás korábbi 

költségtérítéseinek elszámolása
Közlekedési Szolgáltatási 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

7 21 1 1 10 359595
Elővárosi közösségi közlekedés 

támogatása
Közlekedési Szolgáltatási 

Főosztály
Közlekedésért felelős helyettes 

államtitkár
Közlekedéspolitikáért 

felelős államtitkár

8 21 2 0 0 295980 Peres ügyek Jogtanácsosi Főosztály
Jogi és igazgatási ügyekért 
felelős helyettes államtitkár

Közigazgatási államtitkár

9 21 3 1 2 349273 Osztalékbevétel
Vagyongazdálkodási Stratégiai 

és Koordinációs Főosztály, 
Társasági Portfólió Főosztály

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár

10 21 3 2 1 343273 Bányakoncessziós díj
Energiagazdálkodási 

és Bányászati Főosztály
Energetikáért felelős helyettes 

államtitkár
Energiaügyért felelős 

államtitkár

11 21 3 2 2 343662
Dohánytermékek 

kiskereskedelmének 
koncessziós díja

Kiemelt Állami Szerződések 
Főosztálya

Vagyongazdálkodásért felelős 
helyettes államtitkár

Vagyonpolitikáért felelős 
államtitkár
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A B C D E F G H I

1 Cím Alcím

Jog- 

cím-  

cso- 

port 

jog- 

cím
ÁHT Központi kezelésű előirányzat

A központi kezelésű előirányzat szakmai 

kezelője

A központi kezelésű előirányzat 

felhasználása felett szakmai felügyeletet 

gyakorló helyettes államtitkár

A központi kezelésű előirányzat 

felhasználása felett felügyeletet 

gyakorló felsővezető

12 21 3 2 3 278256
Infrastruktúra koncessziókból 

származó díj
Kiemelt Állami Szerződések 

Főosztálya
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

13 21 3 3 0 359606 Részesedésvásárlás Társasági Portfólió Főosztály
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

14 21 3 4 0 359628 Tőkeemelések Társasági Portfólió Főosztály
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

15 21 03 05 0 349362
Az MFB Zrt. működésének 

támogatása
Fejlesztési Banki Főosztály

Pénzügyi szolgáltatásokért 
felelős helyettes államtitkár

A postaügyért  
és a nemzeti pénzügyi 

szolgáltatásokért felelős 
kormánybiztos

16 21 03 06 0 367684

Az NFM tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó 

társaságok bérfejlesztésének 
ellentételezése

Társasági Portfólió Főosztály
Vagyongazdálkodásért felelős 

helyettes államtitkár
Vagyonpolitikáért felelős 

államtitkár

17 21 04 01 0 349384

Az MFB Zrt. rábízott vagyonához 
kapcsolódó tanácsadói, 

értékbecslői, jogi képviseleti 
kiadások

Fejlesztési Banki Főosztály
Pénzügyi szolgáltatásokért 
felelős helyettes államtitkár

A postaügyért  
és a nemzeti pénzügyi 

szolgáltatásokért felelős 
kormánybiztos

18 21 04 04 0 367695

Az MFB tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó 

társaságok bérfejlesztésének 
ellentételezése

Fejlesztési Banki Főosztály
Pénzügyi szolgáltatásokért 
felelős helyettes államtitkár

A postaügyért  
és a nemzeti pénzügyi 

szolgáltatásokért felelős 
kormánybiztos
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 25/2017. (VI. 30.) KKM közleménye  
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXVII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 2017. évi XXXVII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2017. május 15-i 69. számában kihirdetett, a Magyarország 
és  a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 24. cikk 
1. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„1. A jelen Egyezmény a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik 
(30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások 
lezárulásáról értesítik egymást.” 

A hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó 
jegyzék kézhezvételének napja: 2017. május 31. 
Az egyezmény hatálybalépésének a napja: 2017. június 30. 

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2017. évi XXXVII. törvény 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy 
a  Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXVII. törvény 2. és 3. §-a 2017. június 30-án, azaz kettőezer-tizenhét június 
harmincadik napján lép hatályba. 

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 26/2017. (VI. 30.) KKM közleménye  
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről 
szóló 2017. évi XXXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről  

A 2017. évi XXXVIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2017. május 15-i 69. számában kihirdetett, a Magyarország 
és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény 24. cikk 1. bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik a hatálybalépésről:
„1. A jelen Egyezmény a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik 
(30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások 
lezárulásáról értesítik egymást.” 

A hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó 
jegyzék kézhezvételének napja: 2017. május 31. 
Az Egyezmény hatálybalépésének a napja: 2017. június 30. 

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2017. évi XXXVIII. törvény 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy 
a  Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 
2017.  évi XXXVIII. törvény 2. és 3. §-a 2017. június 30-án, azaz kettőezer-tizenhét június harmincadik napján lép 
hatályba. 

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Személyügyi közlemények

A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerések adományozásáról

A legfőbb ügyész

– az első ügyészi törvény kihirdetésének 146. évfordulója, az Ügyészség Napja alkalmából –

PRO COOPERATIONE EMLÉKÉRMET

dr. Király Tibor akadémikus, professor emeritus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék oktatójának;

KOZMA SÁNDOR-DÍJAT

Balázsné dr. Busku Terézia címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészségi 
csoportvezető ügyésznek,
dr. Bodony István főosztályvezető-helyettes ügyésznek,
dr. Bogár Péter László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, fővárosi főügyészségi osztályvezető ügyésznek,
dr. Goldea Zsuzsanna Éva főosztályvezető-helyettes ügyésznek,
dr. Kopasz Zsolt Csongrád megyei főügyésznek,
dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyésznek,
dr. Szabó Ferenc címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Pest megyei főügyésznek,
dr. Szoboszlai-Szász Richárd László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, mb. főosztályvezető ügyésznek;

VARGHA FERENC-DÍJAT

Balázs Ildikó Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészségi osztályvezetőnek,
Marjánné dr. Zubács Ildikó címzetes főügyészségi ügyész, miskolci járási és nyomozó ügyészségi vezetőhelyettes 
ügyésznek,
dr. Máriánné dr. Molnár Mária címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, rendelkezési állományba helyezett 
Hajdú-Bihar megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
Nagy Sándorné békéscsabai járási ügyészségi irodavezetőnek,
Németh Gábor főtanácsos, legfőbb ügyészségi csoportvezetőnek,
Óvári Zoltánné Baranya megyei főügyészségi írnoknak,
Perák Tiborné tanácsos, Somogy megyei főügyészségi irodavezetőnek,
Szloboda Rozália Veszprém megyei főügyészségi tisztviselőnek,
dr. Takácsné Venczellák Ágnes nyíregyházi járási és nyomozó ügyészségi irodavezetőnek,
dr. Zomborné dr. Papp Anita Mária címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Bács-Kiskun megyei főügyészségi 
csoportvezető ügyésznek;

ÜGYÉSZSÉGI EMLÉKGYŰRŰT

Balogh László Csongrád megyei főügyészségi gépjárművezetőnek,
dr. Halmainé dr. Czinkóczki Terézia címzetes főügyészségi ügyész, békési járási vezető ügyésznek,
dr. Illés Irén legfőbb ügyészségi tanácsos, legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyésznek,
dr. Kovácsné dr. Nagy Edit címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Békés megyei főügyészségi csoportvezető 
ügyésznek,
Köves Katalin szakmai tanácsadó, legfőbb ügyészségi tisztviselőnek,
Lakner Béla legfőbb ügyészségi tisztviselőnek,
Nagy Györgyi tanácsos, Fejér megyei főügyészségi irodavezetőnek,
Zsohár Csaba Endréné tapolcai járási ügyészségi irodavezetőnek;
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MAGYAR ISTVÁN-DÍJAT

dr. Angeli László központi nyomozó főügyészségi ügyésznek,
dr. Baráz Judit Erzsébet címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, fővárosi főügyészségi ügyésznek,
dr. Bertényi Imre legfőbb ügyészségi ügyésznek,
dr. Bodnár Judit címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Heves megyei főügyészségi ügyésznek,
dr. Bóta László a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségen szolgálatot teljesítő legfőbb ügyészségi ügyésznek,
Burai István legfőbb ügyészségi csoportvezetőnek,
dr. Burka István Tibor címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészhelyettesnek,
dr. Deák Andrea monori járási vezetőhelyettes ügyésznek,
dr. Fejes Péter győri fellebbviteli főügyészségi ügyésznek,
dr. Fekete Róbert címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Somogy megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Fürcht Pál Zsolt főügyészségi ügyész, mb. fővárosi főügyészhelyettesnek,
Gajdáné dr. Fehér Ildikó szeghalmi járási vezető ügyésznek,
Gyimesné dr. Jávorka Krisztina bajai járási ügyészségi ügyésznek,
dr. Kakuja Tamás szegedi járási és nyomozó ügyészségi vezetőhelyettes ügyésznek,
dr. Keck Éva Pest megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
Kern Melinda Győr-Moson-Sopron megyei főügyészségi irodavezetőnek,
dr. Kiss Árpád központi nyomozó főügyészségi osztályvezető ügyésznek,
dr. Kovács Tibor címzetes főügyészségi ügyész, debreceni járási és nyomozó ügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Kozma Tamás József címzetes főügyészségi ügyész, budapesti VI. és VII. kerületi ügyészségi ügyésznek,
dr. Krisch Richárd komáromi járási vezető ügyésznek,
dr. Majerusz László Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészségi ügyésznek,
dr. Martossyné dr. Korsovszki Ágnes Éva Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészségi ügyésznek,
Nagy Nikoletta Mária tanácsos, legfőbb ügyészségi ügyészségi megbízottnak,
dr. Nagy Réka legfőbb ügyészségi ügyésznek,
Nagyné dr. Fábián Márta Zsuzsanna mátészalkai járási ügyészségi ügyésznek,
dr. Nyári Roland Baranya megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Paulik Balázs Iván nagykanizsai járási ügyészségi ügyésznek,
dr. Siegler Eszter fővárosi főügyészségi ügyésznek,
dr. Sike Alexandra Fejér megyei főügyészségi ügyésznek,
dr. Szabó György legfőbb ügyészségi ügyésznek,
dr. Szanyi Zsuzsanna Vas megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Szekér Ildikó legfőbb ügyészségi tanácsos, legfőbb ügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Tóth András Pest megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
dr. Tóth Zoltán szekszárdi járási és nyomozó ügyészségi ügyésznek,
dr. Varjú Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Veszprém megyei főügyészségi ügyésznek,
dr. Vörös István Róbert szegedi fellebbviteli főügyészségi ügyésznek,
dr. Zamecsnik Éva fővárosi főügyészségi csoportvezető ügyésznek,
Zelenyiánszki Zoltánné dr. budapesti IV. és XV. kerületi ügyészségi ügyésznek,
dr. Zsilka László főügyészségi ügyész, mb. szolnoki járási és nyomozó ügyészségi csoportvezető ügyésznek;

SZÉKELY FERENC-DÍJAT

dr. Antali Dániel Gábor békéscsabai járási ügyészségi alügyésznek,
dr. Éder-Kovács Nikoletta miskolci járási és nyomozó ügyészségi ügyésznek,
dr. Kordé Bálint budapesti VIII. kerületi ügyészségi fogalmazónak,
dr. Márki Nóra budapesti X. és XVII. kerületi ügyészségi fogalmazónak,
dr. Nánási Gábor budakörnyéki járási ügyészségi alügyésznek,
dr. Oláh Dávid István hajdúböszörményi járási ügyészségi alügyésznek;
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EMLÉKTÁRGYAT

Geszler Tiborné kiskunhalasi járási ügyészségi írnoknak,
dr. Gombár László Sándor a Győri Járási és Nyomozó Ügyészségen szolgálatot teljesítő főügyészségi ügyésznek,
dr. Havas Sándor címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, a Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészségen szolgálatot 
teljesítő főügyészségi ügyésznek,
dr. Lendvay Gábor címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Pest megyei főügyészségi ügyésznek,
Porpáczy Ibolya Mária tanácsos, Zala megyei főügyészségi irodavezetőnek

adományozott.
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IV. Egyéb közlemények

A Magyar Nemzeti Bank közleménye  
a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek  
euróra átszámított árfolyamairól

A Magyar Nemzeti Bank a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82.  § (1)  bekezdése alapján 
az alábbiakban teszi közzé a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek 
euróban megadott árfolyamát:

Ország Pénznem ISO 1 euró=

Afganisztán afgáni AFN 76,1800

Albánia lek ALL 132,0750

Algéria algériai dinár DZD 121,4000

Andorra euró EUR 1,0000

Angola kwanza AOA 185,4400

Antigua és Barbuda kelet-karibi dollár XCD 3,0250

Argentína argentin peso ARS 18,0983

Aruba arubai guilder AWG 2,0025

Azerbajdzsán azerbajdzsáni manat AZN 1,9041

Bahama-szigetek bahamai dollár BSD 1,1187

Bahrein bahreini dinár BHD 0,4214

Banglades taka BDT 90,0300

Barbados barbadosi dollár BBD 2,2398

Belize belizei dollár BZD 2,2486

Benin CFA frank XOF 658,9085

Bermuda bermudai dollár BMD 1,1187

Bhután ngultrum BTN 72,1615

Bissau-Guinea CFA frank XOF 658,9085

Bolívia boliviano BOB 7,7750

Bosznia-Hercegovina márka BAM 1,9558

Botswana pula BWP 11,4328

Brunei brunei dollár BND 1,5532

Burkina Faso CFA frank XOF 658,9085

Burundi burundi frank BIF 1933,0040

Chile chilei peso CLP 739,6450

Comore-szigetek comore-i frank KMF 504,0650

Costa Rica colón CRC 635,9800

Csád CFA frank XAF 658,9980

Dél-Szudán dél-szudáni font SSP 139,2391

Dominikai Közösség kelet-karibi dollár XCD 3,0250

Dominikai Köztársaság dominikai peso DOP 52,8922

Dzsibuti dzsibuti frank DJF 200,0012

Ecuador USA dollár USD 1,1187

Egyenlítői-Guinea CFA frank XAF 658,9980
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Ország Pénznem ISO 1 euró=

Egyesült Arab Emírségek emirátusi dirham AED 4,1104

Egyiptom egyiptomi font EGP 20,0988

Elefántcsontpart CFA frank XOF 658,9085

Eritrea nakfa ERN 17,3700

Etiópia etióp birr ETB 25,8645

Falkland-szigetek falklandi font FKP 0,8778

Fehéroroszország belorusz rubel BYN 2,1510

Fidzsi fidzsi dollár FJD 2,2948

Gabon CFA frank XAF 658,9980

Gambia dalasi GMD 50,7450

Ghána cedi GHS 4,9417

Gibraltár gibraltári font GIP 0,8778

Grenada kelet-karibi dollár XCD 3,0250

Grúzia lari GEL 2,6960

Guatemala quetzal GTQ 8,2096

Guinea guineai frank GNF 10168,9950

Guyana guyanai dollár GYD 232,7000

Haiti gourde HTG 69,6539

Honduras lempira HNL 26,2112

Irak iraki dinár IQD 1305,5250

Irán iráni riál IRR 36347,0000

Jamaica jamaicai dollár JMD 145,1514

Jemen jemeni riál YER 279,8205

Jordánia jordán dinár JOD 0,7938

Kajmán-szigetek kajmán-szigeteki dollár KYD 0,9230

Kambodzsa riel KHR 4599,5000

Kamerun CFA frank XAF 658,9980

Katar katari riál QAR 4,0938

Kazahsztán tenge KZT 362,7800

Kelet-Timor USA dollár USD 1,1187

Kenya kenyai shilling KES 116,0100

Kirgizisztán kirgiz szom KGS 77,1050

Kiribati ausztrál dollár AUD 1,4776

Kolumbia kolumbiai peso COP 3381,0000

Kongói Demokratikus Köztársaság kongói frank CDF 1650,7000

Kongói Köztársaság CFA frank XAF 658,9980

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság észak-koreai won KPW 145,4200

Koszovó euró EUR 1,0000

Közép-afrikai Köztársaság CFA frank XAF 658,9980

Kuba kubai peso CUP 1,1187

Kuvait kuvaiti dinár KWD 0,3392

Laosz kip LAK 9230,4000

Lesotho loti LSL 14,3977

Libanon libanoni font LBP 1687,1100

Libéria libériai dollár LRD 105,1550

Líbia líbiai dinár LYD 1,5671
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Ország Pénznem ISO 1 euró=

Liechtenstein svájci frank CHF 1,0863

Macedónia macedón dinár MKD 61,5700

Madagaszkár ariary MGA 3434,5000

Makaó pataca MOP 8,9860

Malawi malawi kwacha MWK 811,0585

Maldív-szigetek rúfia MVR 17,3846

Mali CFA frank XOF 658,9085

Marokkó marokkói dirham MAD 10,9198

Marshall-szigetek USA dollár USD 1,1187

Mauritánia ouguiya MRO 403,3000

Mauritius mauritiusi rúpia MUR 38,8850

Mianmar kyat MMK 1527,5852

Mikronézia USA dollár USD 1,1187

Moldova moldáv lej MDL 20,4600

Monaco euró EUR 1,0000

Mongólia tugrik MNT 2638,4550

Montenegró euró EUR 1,0000

Montserrat kelet-karibi dollár XCD 3,0250

Mozambik metical MZN 66,8850

Namíbia namíbiai dollár NAD 14,3954

Nauru ausztrál dollár AUD 1,4776

Nepál nepáli rúpia NPR 116,0987

Nicaragua cordoba NIO 33,4800

Niger CFA frank XOF 658,9085

Nigéria naira NGN 342,1500

Omán ománi riál OMR 0,4294

Örményország dram AMD 536,8000

Pakisztán pakisztáni rúpia PKR 117,2900

Palau USA dollár USD 1,1187

Panama balboa PAB 1,1186

Pápua Új-Guinea kina PGK 3,5510

Paraguay guarani PYG 6214,4000

Peru új sol PEN 3,6424

Ruanda ruandai frank RWF 945,2550

Saint Kitts és Nevis kelet-karibi dollár XCD 3,0250

Saint Lucia kelet-karibi dollár XCD 3,0250

Saint Vincent és Grenadine-szigetek kelet-karibi dollár XCD 3,0250

Salamon-szigetek salamon-szigeteki dollár SBD 8,7300

Salvador colón SVC 9,7632

San Marino euró EUR 1,0000

Sao Tomé és Príncipe dobra STD 24549,9000

Seychelle-szigetek seychelle-i rúpia SCR 14,6524

Sierra Leone leone SLL 8487,5850

Sint Maarten holland antilláki gulden ANG 1,9913

Srí Lanka Srí Lanka-i rúpia LKR 171,3290

Suriname suriname-i dollár SRD 8,4105
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Ország Pénznem ISO 1 euró=

Szamoa tala WST 2,8050

Szaúd-Arábia szaúdi riál SAR 4,1950

Szenegál CFA frank XOF 658,9085

Szent Ilona Szent Ilona-i font SHP 0,8783

Szíria szír font SYP 576,4662

Szomália szomáliai shilling SOS 647,1700

Szudán szudáni font SDG 7,4700

Szváziföld lilangeni SZL 14,3976

Tádzsikisztán tádzsik szomoni TJS 9,8550

Tajvan új tajvani dollár TWD 33,9302

Tanzánia tanzániai shilling TZS 2502,5350

Togo CFA frank XOF 658,9085

Tonga pa’anga TOP 2,4450

Trinidad és Tobago trinidad és tobagói dollár TTD 7,5288

Tunézia tunéziai dinár TND 2,7484

Tuvalu ausztrál dollár AUD 1,4776

Türkmenisztán manat TMT 3,9100

Uganda ugandai új shilling UGX 4016,0000

Uruguay uruguayi peso UYU 31,6425

Üzbegisztán üzbég szom UZS 4396,4950

Vanuatu vatu VUV 123,6950

Vatikán euró EUR 1,0000

Venezuela bolivár VEF 11,1730

Vietnám dong VND 25446,2800

Zambia zambiai kwacha ZMW 10,2976

Zöld-foki-szigetek zöld-foki-szigeteki escudo CVE 110,7960

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye  
a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 16.  § (1)  bekezdésében foglalt 
jogkörömben eljárva a 2017. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramban a külföldi programszakasz ösztöndíjának 
havi összegét az alábbiak szerint állapítom meg:

Ösztöndíj összege/hó Célország

430 000 Ft/hó Nagy-Britannia

370 000 Ft/hó Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Luxemburg, Svédország

340 000 Ft/hó Ausztria, Hollandia, Írország, Németország, Olaszország, Spanyolország

320 000 Ft/hó Ciprus, Görögország, Málta, Portugália és EU-n kívüli országok

285 000 Ft/hó
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia

Az ösztöndíj összege a vonatkozó jogszabályok értelmében adó- és járulékmentesen kerül kifizetésre.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A belügyminiszter közleménye a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15/C. § (9) bekezdése alapján, 
a  mezőgazdasági  művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések 
figyelembevételével az ország egész területén a tartósan vízhiányos időszak kezdetét 2017. július 1. napjával állapítom 
meg.
A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a Vgtv. 15/C. § 
(9) bekezdése szerinti tartósan vízhiányos időszaknak a Hivatalos Értesítőben közzétett kezdete előtt 14 napon belül 
történt vízkivételekhez kapcsolódó vízkészletjárulék összegét 20%-kal csökkenteni kell (vízkészletjárulék- 
kedvezmény).
A vízkészletjárulék-kedvezményre jogosító időszak 2017. június 17-től 2017. június 30-ig terjed.

Budapest, 2017. június 30.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye  
az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel (székhely: 1146 
Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C ép.; cégjegyzékszám: 01-10-041071; adószám: 10207349-2-44) 2017. április 26-án 
az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben meghatározott 
balesetbiztosítási szerződést kötött.

Pályázati felhívás Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett  
menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Orosháza Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő/Kiíró/Megrendelő) Képviselő-testülete 
a 167/2017. (V. 30.) K.t. határozatával – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés j) pontjára – 
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a alapján Orosháza város közigazgatási területén végzendő 
közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 1. A Kiíró neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail elérhetősége:
Orosháza Város Önkormányzata
5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6.
Tel.: +36-68/413-022; Fax: +36-68/411-545
E-mail: varoshaza @ oroshaza. hu
Képviseli: Dávid Zoltán polgármester
Kapcsolattartó: Szabó Zoltán (5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6., Városfejlesztési, Városüzemeltetési Iroda, II. emelet 
10-es iroda).

 2. Az eljárás tárgya:
Orosháza város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás 
ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek 
és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást előre meghatározott menetrend szerint kell végezni. 
A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint 
a  pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza. A megállóhelyek számát, nevét, 
valamint a járatok indulási menetrendjét a pályázati kiírás 8–9. számú melléklete tartalmazza.

 3. A szerződés típusa: közszolgáltatási szerződés.

 4. A szerződés időtartama: A Kiíró a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést 2018. január 1. – 2027. 
december 31. napjáig terjedő időszakra, 10 évre köti.
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 5. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2018. január 1.

 6. A szolgáltatás befejezésének időpontja: 2027. december 31.

 7. A szerződés volumene: 165 ezer km/év.

 8. A teljesítés helye: Orosháza város közigazgatási területe.

 9. A pályázat benyújtásának határideje, helye: 2017. július 31. 10 óra,
Orosháza Város Önkormányzat, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6.

 10. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 
A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül, 2017. augusztus 31-ig.

 11. A szerződéskötés tervezett időpontja: 
Az eredményhirdetés időpontját követő 10 nap elteltével, de legkésőbb 2017. szeptember 10-ig.

 12. Az elbírálás módja és szempontja: 
Képviselő-testületi ülés keretében nyilvánosan, mely alapján az Önkormányzat a legalacsonyabb összegű Ft/km 
ajánlatot tevő pályázóval köt szerződést.

 13. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei: 
A dokumentáció elérhető, letölthető: Orosháza város honlapjáról (www . oroshaza . hu) az alábbi menüpontban: 
közérdekű adatok-dokumentumtár.

 14. Részvételi lehetőségek:
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvényben és vonatkozó jogszabályban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel 
rendelkeznek. 
Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában 
is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.
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Az Új Magyarország Párt 2016. évi pénzügyi beszámolója  
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Adatok ezer forintban
Bevételek

1. Tagdíjak 144
2. Központi költségvetésből származó támogatás 0
3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás 0
4. Egyéb hozzájárulások, adományok 20
5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel 0
6. Egyéb bevétel 20
Összes bevétel a gazdasági évben 184

Kiadások

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára 0
2. Támogatás egyéb szervezeteknek 0
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek 0
4. Működési kiadások 0
5. Eszközbeszerzés 0
6. Politikai tevékenység kiadása 0
7. Egyéb kiadások 184
Összes kiadás a gazdasági évben 184

Cák, 2017. május 29.

  Táncsics Péter s. k.,
  elnök
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A Liberális Magyarországért Alapítvány 2016. évi jelentése  
a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző 
alapítványokról szóló törvény szerint

Megnevezés: A Liberális Magyarországért Alapítvány
Adószám: 18622739-1-16
Bírósági végzés száma: 60.068/2014
KSH statisztikai számjel: 18622739-9492-569-16

a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló – Mérleg 
Adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 

módosításai
Tárgyév

a b c d e

1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 0

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

5 B. FORGÓESZKÖZÖK 569 0 1146

6 I. KÉSZLETEK 0 0 0

7 II. KÖVETELÉSEK 22 0 0

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 547 0  1146

10 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 5 0 8

11   ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 574 0 1154

12 D. SAJÁT TŐKE –11 0 904

13 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 200 0 200

14 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 618 0 –211

15 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0

16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0

17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL –829 0 915

18 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 0

19 E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 0

20 F. KÖTELEZETTSÉGEK 432 0 250

21 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 432 0 250

24 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 153 0 0

25   FORRÁSOK ÖSSZESEN 574 0 1154
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b) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló – Eredménykimutatás 
Adatok E Ft-ban

Sorszám   A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 

módosításai
Tárgyév

a   b c d e

1 1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 0 0 0

2 2. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0 0 0

3 3. EGYÉB BEVÉTELEK 4419 0 5271

4   ebből: 0 0 0

5   – tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0 0 0

6   – támogatások 4300 0  4312

7 4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0 0 0

8 A. ÖSSZES BEVÉTEL 4419 0 5271

9   ebből: közhasznú tevékenység bevételei 0 0 0

10 5. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 5246 0 4129

11 6. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 0 0 189

12   ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0

13 7. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 0 0 0

14 8. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 36

15 9. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 2 0 2

16 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 5248 0 4356

17   ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 0

18 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY –829 0 915

19 10. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0

20 D. TÁRGYÉVI EREDMÉNY –829 0 915

c) A 2016. évi költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatás
Adatok E Ft-ban

ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 4300

 

CÉLSZERINTI TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI  4159

ebből:

– tanácsadás, szervezés, tanulmánykészítés, programírás  1200

– hirdetés, reklám 106

– utazás és kiküldetés 149

– rendezvényszervezés 1527

– oktatás, továbbképzés 276

– egyéb kiadás 901

CÉLSZERINTI TEVÉKENYSÉG KÖZVETETT KÖLTSÉGEI 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 141

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN 4300

 

ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MARADVÁNYÖSSZEGE 0
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d) 2016. évi vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Forrás Adatok E Ft-ban

2016

D. SAJÁT TŐKE 904

I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 200

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY –211

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 915

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0

E. CÉLTARTALÉKOK 0

F. KÖTELEZETTSÉGEK 250

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 250

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0

  FORRÁSOK ÖSSZESEN 1154

e) 2016. évi célszerinti közvetlen juttatások kimutatása

CÉLSZERINTI KÖZVETLEN JUTTATÁSOK Adatok E Ft-ban

a) magánszemélyeknek nyújtott ösztöndíj, támogatás 0

b) gyakornoki program 0

c) külső szervezetek támogatásai 0

d) nemzetközi kapcsolatok 0

e) rendezvények (konferenciák, díjátadók) 189

f ) díjak 0

g) egyéb 0

MINDÖSSZESEN 189

f ) 2016. évi kapott támogatások

TÁMOGATÁSOK Adatok E Ft-ban

a) központi költségvetési szervtől 4300

b) elkülönített állami pénzalaptól 0

c) helyi önkormányzattól 0

d) települési önkormányzatok társulásától és mindezek szervezeteitől 0

e) magánszemélytől 12

MINDÖSSZESEN 4312
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g) Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege a 2016. évben

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSA Adatok E Ft-ban

a) tiszteletdíj 0

b) egyéb juttatás 0

c) tisztséghez kapcsolódó működési költség 0

d) tisztséghez kapcsolódó célszerinti költség 0

MINDÖSSZESEN 0

Az Alapítvány a tárgyévben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselői részére.

h) Az Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

Bejegyzés

A pártok az Alkotmányban biztosított, a népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő közreműködésének 
elősegítése, az állampolgári tájékoztatás szélesítése, a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő politikai képzés, 
kutatás, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység támogatására a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 
1989. évi XXXIII. törvényben meghatározott költségvetési támogatásra jogosult alapítványt hozhatnak létre. Ennek 
értelmében jött létre a Magyar Liberális Párt pártalapítványa, A Liberális Magyarországért Alapítvány (ALMA). 
Az Alapítvány 2014. szeptember 30-án lett nyilvántartásba véve. 

A kuratóriumi ülések időpontja

2016. március 31.
2016. május 26. 
2016. szeptember 15.
2016. december 1.
A 2015. évi beszámoló elfogadásának időpontja: 2016. május 26.

Munkaügyek

Az Alapítvány 2016-ban is önkéntesekkel működött, illetve működése során igénybe vette szakértők munkáját.

Programok

Spinoza Kávéház – közéleti szalonok: 90 perc ismeretlen ismerősökkel
Másfél órás beszélgetések 75-80 fő részvételével, Facebook-kampánnyal és médiaérdeklődéssel.
2016. január 21. – Spiró György – Sz. Bíró Zoltán
2016. február 25. – Bárdos-Deák Ágnes – Menyhárt Jenő
2016. március 30. – „AKG + PREZI = SPINOZA” Halácsy Péter – Horn György
2016. április 26. – Surányi György – Göncz Kinga
2016. május 19. – Krizsó Szilvia – Hajós András
2016. szeptember 29. – Mellár Tamás és Ceglédi Zoltán
2016. október 27. – Grecsó Krisztián és Sándor Pál
2016. november 24. – Hann Endre és Kovács M. Mária
Trafik Kávézó, Pécs – közéleti szalonok
Másfél órás beszélgetések 50-80 fő részvételével, Facebook-kampánnyal és médiaérdeklődéssel.
2016. január 18. – Mi lesz veled Európa?
2016. február 26. – „…vagy nem lenni…” – beszélgetés pécsi emlékekről Parti-Nagy Lajossal, Kulka Jánossal
2016. március 22. – „Szereti-e Isten a cigányt?” – beszélgetés a cigányság helyzetéről
2016. március 31. – Beszélgetés az oktatásról
2016. április 28. – Hinni, de miben?
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2016. szeptember 20. – IGEN Európára – beszélgetés Fodor Gáborral és Mellár Tamással
2016. október 18. – Vakság – Monodráma előadás
2016. október 28. – Beszélgetés az Olaszliszkai című film kapcsán
2016. december 19. – Beszélgetés Kukorelly Endre íróval, Konok Péter történésszel és Péterfy Gergely íróval

Konferenciák

2016. január 29. – Függőségeink – Az egymillió alkoholista országa leszünk?
Az Alapítvány szakemberek, civil szervezetek bevonásával kerekasztal-beszélgetést rendezett a magyarországi 
szenvedélybetegeket érintő kérdésekről, az alkohol-, gyógyszer- és kábítószer-függőség aktuális helyzetéről, 
megoldatlan kérdéseiről.

2016. február 26. – Tanácskozás az Európai Unió helyzetéről, jövőjéről
A rendezvényen a meghívottak a menekültválság, a V4-ek közelmúltbeli tanácskozása, valamint a Nagy-Britannia és 
az Unió között kialakuló egyezség tükrében osztják meg álláspontjukat az Európai Unió jövőjéről, a tagországok 
egymás közti viszonyáról.

2016. május 17. – A törvények felett álló jegybank
Róna Péter közgazdász és Bodnár Zoltán, a Liberálisok gazdaságpolitikusa, a Jegybank korábbi alelnöke volt a vendége 
a rendezvénynek.

2016. május 25. – Mit jelent a család a 21. században Magyarországon?
A miniszterelnök a portugál Expresso lapnak adott nyilatkozata felerősítette azt a társadalmi vitát, amely a család 
fogalmának értelmezéséről szól.  A konferencia témája: kinek mit jelent a társadalom alapegysége, a család fogalma 
ma Magyarországon.

2016. szeptember 7.  – az Európai Unió helyzetéről, jövőjéről konferencia ismétlése „Van-e jövője az Európai Unión 
kívül a magyar gazdaságnak?” címmel
A rendezvényen politikusok és szakértők ismertetik nézőpontjukat, és vitatkoznak az Európai Unió és benne a magyar 
gazdaság jövőjéről.

Az év végén elindult a 2017. évi konferenciák előkészítése.
A fővárosi kisebb rendezvényeket a továbbiakban is (hagyományok alapján) a Spinoza Kávéházban, a konferenciákat 
a Corner Rendezvényközpontban (City Center Irodaház) tartja az Alapítvány. Ennek oka egyrészt a közönség 
megtartása, másrészt összehasonlítások alapján fekvés és ár szempontjából a rendezvényhelyszínek 
a legmegfelelőbbnek mutatkoznak továbbra is. 
A rendezvények helyszíne Veszprémben az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Pécsett a Trafik Kávézó és Szegeden az 
Átrium Café.
Rendezvényeit a legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon hirdeti. 

Képzések

Az év során egy alkalommal került sor kommunikációs tanácsadásra, képzésre, melyen 5 fő vett részt.

Kapcsolatok

Az Alapítvány több alkalommal működött együtt rendezvények szervezése területén a Szabadságért Alapítvánnyal, 
az On Liberty Alapítvánnyal, a Belvárosi Liberális Klubbal.
Az Alapítvány kapcsolatot ápol közéleti szereplőkkel, illetve a különböző pártok politikusaival, politikai intézetek 
munkatársaival is.
Az ALMA nemzetközi szinten a Friedrich Naumann Alapítvánnyal és az Európai Liberális Fórummal működött együtt, 
mely során közös rendezvényt szervezett a Friedrich Naumann Alapítvánnyal. Ennek 3156,67 euró önrészét a Friedrich 
Naumann Alapítvány átutalta az Alapítvány számlájára, ahonnan a rendezvény költségeinek részleges kifizetése 
megtörtént. A rendezvényhez kapcsolódó egyéb költségeket az Alapítvány finanszírozta, illetve önkéntesei révén 
teljesítette.
Az Alapítvány támogatta két fő részvételét az Európai Liberális Fórum és az Európai Liberális és Demokrata Párt 
rendezvényén 2016 decemberében.
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Reklám, jelenlét

Az ALMA 2016. évi rendezvényeivel elsősorban közösségi médiafelületeken kommunikált, illetve hírleveleket küldött, 
meghívókat küldött a rendezvényei iránt érdeklődők számára.

Összegzés

Az Alapítvány 2016. évét bővülő programok jellemezték. Kapcsolatrendszere erősödött, és vidéki jelenléte is 
érezhetővé vált, elsősorban Pécsett.

Budapest, 2016. június 26.

  Boruzs András s. k.,
  elnök

Az Ökopolisz Alapítvány 2016. évi jelentése  
a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző 
alapítványokról szóló törvény szerint

I. Számviteli beszámoló
 1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege, 2016. év (kettős könyvvitel)
 2. Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása, 2016. év (kettős könyvvitel)
 3. Tájékoztató adatok
 4. Kiegészítő melléklet
II. A vagyon felhasználására vonatkozó kimutatás
III. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatás
IV. A cél szerinti juttatások kimutatása
V.  A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi 

települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás 
mértéke

VI. Az alapítvány egyes vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
VII. Az alapítvány tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Kuratórium elfogadta: 2017. május 29.

Budapest, 2017. május 23.

 Lengyel Szilvia s. k., Dr. Fülöp Sándor s. k.,
 társelnök társelnök
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I. Számviteli beszámoló

Ökopolisz Alapítvány
 2016. 01. 01. – 2016. 12. 31.
1. Egyszerűsített éves beszámoló – Mérleg „A” Időszak

Ezer Ft-ban

  A tétel megnevezése
Előző év

(2015)

Előző évek 

módosításai
Tárgyév

         

1 A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.+5. sor) 131 0 2 518

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 1 652

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 131 0 866

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0 0

6 B. Forgóeszközök (7.+8.+9.+10. sor) 137 440 0 153 151

7 I. KÉSZLETEK 0 0 0

8 II. KÖVETELÉSEK 2 425 0 1 675

9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0

10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 135 015 0 151 476

11 C. Aktív időbeli elhatárolások 58 0 90

12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 137 629 0 155 759

13 D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor) 27 907 0 33 702

14 I. INDULÓ TŐKE 500 0 500

15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 22 021 0 27 406

16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0

17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0

18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 5 386 0 5 796

19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 0

20 E. Céltartalékok 0 0 0

21 F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor) 7 873 0 1 188

22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 7 873 0 1 188

25 G. Passzív időbeli elhatárolások 101 849 0 120 869

       

26 FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor) 137 629 0 155 759

Budapest, 2017. május 23.

 Lengyel Szilvia s. k., Dr. Fülöp Sándor s. k.,
 a kuratórium társelnöke a kuratórium társelnöke
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Ökopolisz Alapítvány

2. Egyszerűsített éves beszámoló – Eredménykimutatás (összköltség) „A” 2016. 01. 01. – 2016. 12. 31.
 Időszak

Ezer Ft-ban

A tétel megnevezése
Előző év Tárgyév

Alaptev. Váll. tev. Összesen Alaptev. Váll. tev. Összesen

1 Értékesítés nettó árbevétele 0   0 0 0

2 Aktivált saját teljesítmények értéke 0   0 0 0

3 Egyéb bevételek 55 666   55 666 52 748 52 748

  ebből 0   0 0 0

      – tagdíj, alapítói támogatás 0   0 0 0

      – támogatások 51 772   51 772 48 385 48 385

4 Pénzügyi műveletek bevételei 1 491   1 491 1 433 1 433

5 Rendkívüli bevételek 0   0 0 0

  ebből 0   0 0 0

      – alapítótól kapott befizetés 0   0 0 0

      – támogatások 0   0 0 0

A. ÖSSZES BEVÉTEL 57 157   57 157 54 181 54 181

6 Anyagjellegű ráfordítások 26 342   26 342 24 219 24 219

7 Személyi jellegű ráfordítások 24 923   24 923 20 531 20 531

  ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 2 160   2 160 4 200 4 200

8 Értékcsökkenési leírás 110   110 1 200 1 200

9 Egyéb ráfordítások 374   374 2 430 2 430

10 Pénzügyi műveletek ráfordításai 22   22 5 5

11 Rendkívüli ráfordítások 0   0 0 0

B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 51 771   51 771 48 385 48 385

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.–B.) 5 386   5 386 5 796 5 796

12 Adófizetési kötelezettség 0   0 0 0

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.–XII.) 5 386   5 386 5 796 5 796

13 Jóváhagyott osztalék 0   0 0 0

E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C.–I.) 5 386   5 386 5 796 5 796

3. Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési támogatás 51 772   51 772 48 385 48 385

B. Helyi önkormányzati támogatás 0   0 0 0

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, 
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás

0   0 0 0

D. Normatív támogatás 0   0 0 0
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E. A személyi jövedelemadó meghatározott 
részének adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi  
CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

0   0 0 0

F. Közszolgáltatási bevétel 0   0 0 0

Budapest, 2017. május 23.

 Lengyel Szilvia s. k., Dr. Fülöp Sándor s. k.,
 a kuratórium társelnöke a kuratórium társelnöke

4. Kiegészítő melléklet

1. Az Alapítvány főbb adatai

Neve: Ökopolisz Alapítvány
Székhelye: 1068 Budapest, Felső erdősor utca 12–14. III. emelet 3.
KSH száma: 18139558-9499-569-11
Adószáma: 18139558-1-42
Bírósági végzés száma: Pk.60.048/2010/4
Tevékenység kezdete: 2010. 08. 06.
Az Alapítvány alapítója:

Lehet Más a Politika párt 500 000 Ft induló vagyonnal

Kuratórium tagjai:
– Lengyel Szilvia társelnök,
– dr. Fülöp Sándor társelnök,
– Jancsó Andrea Katalin kuratóriumi tag,
– Takács Péter kuratóriumi tag,
– Turcsán Szabolcs kuratóriumi tag.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezettek: a kuratórium társelnökei.

2. Az alapítvány tevékenységi köre

9499 – Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az Alapítvány céljai elérése érdekében elsősorban az alább felsorolt, valamint az ezekhez szervesen kapcsolódó 
tevékenységeket végzi és/vagy támogatja:
– tudományos elemzés, kutatás, közvélemény-kutatás;
– nevelés, oktatás, ismeretterjesztés;
– előadások, konferenciák, vitakörök, rendezvények szervezése;
– könyvek, tanulmányok, kiadványok nyomtatott és elektronikus kiadása, megjelentetése;
– könyvek, tanulmányok, kiadványok, dokumentumok gyűjtése, archiválása, rendszerezése, feldolgozása;
– tudásbázis létrehozása és működtetése;
– módszertani anyagok fejlesztése, terjesztése;
– pályázatokon történő részvétel;
– kezdeményezések támogatása.
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3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése

– Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló

– Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel

– Mérleg formája: 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti mérleg (4. sz. melléklet)

– Eredménykimutatás formája: 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti eredménykimutatás (5. sz. melléklet)

– Könyvvizsgálat: az Alapítvány saját döntése alapján könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót 
készít 

– Mérleg fordulónapja: tárgyév december 31.

Az Alapítvány számviteli politikájának fő célja az alapítvány számviteli szabályainak lefektetése annak érdekében, 
hogy az alapítvány pénzügyi helyzetéről valós és hű képet mutassunk be.
Az Alapítvány számviteli politikájának alapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvt.), valamint 
a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól).

Alkalmazott értékelési eljárások:  

 1. Befektetett eszközök
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékelése a mindenkori nettó értéken történik. A nettó érték a beszerzési 
ár és az elszámolt halmozott értékcsökkenés különbözete.
Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik.
A 100 000 Ft egyedi beszerzési érték alatti szellemi termékeket és számítástechnikai eszközöket használatbavételkor 
egy összegben értékcsökkentjük, értéküket értékcsökkentési leírásként használatbavételkor egy összegben számoljuk 
el.
Az alapítvány által már nem használt tárgyi eszközök értékesítése után realizált bevételt egyéb bevételként, illetve 
a tárgyi eszközök a könyvekből történő kivezetéséhez kapcsolódó ráfordításokat egyéb ráfordításként mutatjuk ki.
A befektetett pénzügyi eszközöket az Alapítvány beszerzési áron, illetve bekerülési értéken tartja nyilván. A valós 
értéken történő értékelés szabályait nem alkalmazza.

 2. Forgóeszközök
Az Alapítvány – szerződésen alapuló – követeléseinek bekerülési értéke a még vissza nem fizetett tőke értékével 
megegyező összeg. 
Amennyiben a követelés minősítése romlik, az Alapítvány értékvesztést számol el, amennyiben javul, az értékvesztést 
visszaírja. Az értékvesztést egyéb ráfordításként, a visszaírást egyéb bevételként számolja el.

 3. Kötelezettségek
Az Alapítvány a hosszú lejáratú kötelezettségek között csak az egy éven túl esedékes összeget mutatja ki. A tartozás 
tárgyévet követő évben esedékes részét a rövid lejáratú kötelezettségek között mutatja ki a beszámolóban.
Az Alapítvány rövid lejáratú kötelezettségként mutatja ki az egy évnél rövidebb lejáratú kötelezettségeit (mint például 
a rövid lejáratú kölcsönöket, a rövid lejáratú hiteleket, a vevőktől kapott előlegeket, a szállítók követeléseit és az egyéb 
rövid lejáratú kötelezettségeket).

A számviteli eljárásban bekövetkezett változások:

Alapítványnak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni vagy jelölni:
– az össze nem hasonlítható adat,
– a tételátrendezések.
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4. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása

Az Alapítvány vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (ezer Ft-ban)
Mérlegfőösszeg: 55 759
Saját tőke:  33 702
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: 5796

Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK

Hiv. Megnevezés
Nyitó 

(2015. 12. 31.)

Részarány 

(%)

Záró 

(2016. 12. 31.)

Részarány 

(%)

A. Befektetett eszközök 131 0,1 2 518 1,62

B. Forgóeszközök 137 440 99,86 153 151 98,32

C. Aktív időbeli elhatárolások 58 0,04 90 0,06

Összesen: 137 629 100,00 155 759 100,00

Az Alapítvány tulajdonosi részesedést jelentő pénzügyi befektetésekkel nem rendelkezik.

Az Alapítvány befektetett eszköz állománya 2016. december 31-én, ezer Ft-ban

Hiv. Megnevezés Bruttó érték
Elszámolt 

értékcsökkenés
Nettó érték

Könyv szerinti 

érték

A.I. Immateriális javak 1953 301 1652

A.II. Tárgyi eszközök     4330 3464 866

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök – – – 0

Az Alapítvány forgóeszköz-állománya 2016. december 31-én, ezer Ft-ban:

Készletek              0

Követelések       1 675

Értékpapírok              0

Pénzeszközök   151 476

FORRÁSOK

Hiv. Megnevezés
Nyitó 

(2015. 12. 31.)

Részarány 

(%)

Záró 

(2016. 12. 31.)

Részarány 

(%)

D. Saját tőke 27 907 20,28 33 702 21,6

E. Céltartalékok 0   0,00 0 0

F. Kötelezettségek 7 873 5,72 1 188 0,76

G. Passzív időbeli elhatárolások 101 849 74,00 120 869 77,64

Összesen: 137 629 100,00 155 759 100,00

A saját tőke 2016. december 31-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye (ezer Ft-ban):

Induló tőke         500

Tőkeváltozás    27 406

Lekötött tartalék             0

Értékelési tartalék             0

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből      5 796

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből             0
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A kötelezettségek állományában 2016-ot érintő, de 2017-ben esedékes szállítói és adótartozás szerepel.
Az Sztv. 44.  § (2) bekezdése alapján passzív időbeli elhatárolásként mutattuk ki a költségek (ráfordítások) 
ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt 
költségvetési támogatás összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget. 

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Az Alapítványnál a tárgyévben árbevétel nem keletkezett.

Az alapítvány a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző 
alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvénynek megfelelően az állami költségvetésből támogatást kapott.
Az előző évi fel nem használt támogatások maradványértéke  101 309 E Ft volt. A tárgyévben folyósított támogatás 
összege 67 600 E Ft volt. Ebből az összegből az Alapítvány működésre, célszerinti tevékenységre fordított 48 385 E Ft-ot. 
A támogatás fennmaradó összegét, 120 524 E Ft-ot a következő években fogja felhasználni.

Az Alapítvány pénzügyi műveletek bevételeinek állományát a banki betét lekötéséből származó kamatbevételek 
alkotják.

Az Alapítvány a beszámoló időszakában vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 10 fő, a bérköltség összesen 11 790 E Ft volt.

5. Mérlegen kívüli tételek

1. Függő kötelezettségek nem terhelik az Alapítványt.
2. Jövőbeni kötelezettségek nem terhelik az Alapítványt.

Budapest, 2017. május 23.

 Lengyel Szilvia s. k., Dr. Fülöp Sándor s. k.,
 társelnök társelnök

II. A vagyon felhasználására vonatkozó kimutatás (ezer Ft-ban)

Megnevezés
Nyitó:

2015. 12. 31.

Záró:

2016. 12. 31.

Változás 

+ –

Saját tőke 27 907 33 702 5 795

Induló tőke 500 500

Tőkeváltozás 22 021 27 406 5 385

Lekötött tartalék 0 0

Értékelési tartalék 0 0

Tárgyévi eredmény 5 386 5 796 410

– alaptevékenységből 5 386 5 796 410

– vállalkozási tevékenységből 0 0 0
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III. A 2016. évi költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatás (ezer Ft-ban)

Támogatás felhasználása a 2016. évben Összeg

Állami költségvetésből kapott támogatás a 2016. évben 67 600

2015. évi állami költségvetési támogatás maradványértéke 101 309

Célszerinti tevékenység költségei összesen 48 385

Ebből:

Külső szervezetek támogatásai 2 640

Támogatási program 0

Kutatási program    259

Oktatási program 10 054

Fesztivál, konferencia 13 364

Egyéb programok, rendezvények      408

Menedzsment és működés 21 660

Kapott költségvetési támogatás maradványértéke 101 309

IV. A 2016. évi cél szerinti juttatások kimutatása (ezer Ft-ban)

Célszerinti juttatások a 2016. évben Juttatás összege 

Külső szervezetek támogatásai 2 640

Támogatási program 0 

Kutatási program 259

Oktatási program 10 054

Fesztivál, konferencia 13 364

Egyéb programok, rendezvények 408

Összesen 26 725

V. A 2016. évi központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,  
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértéke (ezer Ft-ban)

Kapott támogatások 
Támogatás összege  

a 2016. évben

Felhasználás  

a 2016. évben

Központi költségvetési szervtől (tárgyévben folyósított összeg) 67 600 48 385

Elkülönített állami pénzalaptól 0 0

Helyi önkormányzattól 0 0

Települési önkormányzatok társulásától és mindezek szervezeteitől 0 0
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VI. Az Alapítvány egyes vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege a 2016. évben (ezer Ft-ban)

Az Alapítvány 2016-ban a kuratórium tagjait részesítette tiszteletdíjban.

Vezető tisztégviselők juttatása 2016. év

Tiszteletdíj 4200

Egyéb juttatás 0

Tisztségéhez kapcsolódó működési költség 656

Juttatás összesen 4856

Fizetett járulékok 1134

VII. Az Ökopolisz Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló rövid tartalmi összefoglaló 

Az alapítvány célja

Az Ökopolisz Alapítvány létrehozásának és működésének alapját az 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és 
gazdálkodásáról, valamint a 2003. évi XLVII. törvény a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, 
kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról képezi. A támogatás jogszerű felhasználására vonatkozó 
előírásokat is a pártalapítványi törvény határozza meg. 
Az Ökopolisz Alapítvány célja az állampolgári tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra fejlesztése és 
a  közjó szolgálata, kiemelten az ökopolitikai gondolkodásmód elterjesztése, az ökopolitikai alternatívák 
megfogalmazása, valamint az ökopolitika képviseletének elősegítése a fenntarthatóság, a közügyekben való 
állampolgári részvétel és az igazságosság széles körű népszerűsítése révén.

Az Alapítvány 2016. évi tevékenysége a következő főbb szempontoknak kívánt megfelelni:
– Az ökopolitika átfogó szemléleti keretének következetes képviselete és érvényesülésének elősegítése.
– Az Ökopolisz Alapítvány Alapító Okiratában foglalt célok elérésének elősegítése.
– Gyors reagálás az év ökopolitikát érintő aktuális kérdéseire.
– Tevékenységének koncentrálása a prioritást élvező feladatokra, a rendelkezésre álló személyi és pénzügyi kapacitás 

hatékony hasznosítása. 
– A következetesség és ütemezett végrehajtás mellett megfelelő rugalmasság biztosítása a tervezés és a megvalósítás 

terén, tekintettel a társadalmi, gazdasági környezet alakulására. 

A célok elérését az alapításkor lefektetett elvek mentén az alábbi tevékenységtípusok szolgálták:
– Az ökopolitikai célok elérését, a zöld gondolkodás elterjedését ösztönző tudásátadás, szemléletformálás 

megalapozása, kiemelten kezelve a magyar társadalom számára meghatározó jelentőségű témaköröket.
– Konferenciákkal (hazai és nemzetközi), pódiumbeszélgetésekkel, valamint más közösségi típusú rendezvényekkel 

segítjük az ökopolitikai szemléletmód terjedését, megerősödését, valamint megjelenését a szak- és közpolitikai 
palettán. 

Fő tematikus elemek voltak: 
– Magyarország jelenét és jövőjét meghatározó átfogó kérdések széles körű megvitatása, minél szélesebb körű 

szakértői bázist bevonva. Ennek formái a havi rendszerességű Ökopódiumok voltak, de egyre nagyobb tömegeket 
szólít meg a minden évben megrendezett Ökopolisz Nyári Akadémia is.

– Megkezdtük az ENSZ 17 Fenntartható Fejlesztési Célja (Sustainable Development Goals) magyarországi 
megvalósítási lehetőségeinek vizsgálatát és rendezvénysorozat formájában történő feldolgozását. 

– Nemzetközi együttműködések keretében közös gondolkodás, párbeszéd az Európai Unió jövőjéről és benne 
Magyarország szerepéről.

2016-ban, hasonlóan az előző évhez, az alapítvány tevékenységének legnagyobb részét a saját tervezésű események 
tették ki, kevésbé volt jellemző az eseti kérelmek alapján történő támogatási gyakorlat.
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Ökopódium címmel továbbra is havi rendszerességgel jelentkezett „közéleti klubunk”, melynek ismét gazdag 
témakínálata volt. Pl. Két fokkal előrébb vagyunk? Ökopódium a párizsi klímacsúcs után…, Lesz még, aki tanítson?, 
Dolgozói szegénység, Zsákutcában? – Ökopódium a főváros és környéke közlekedéséről, Példaképtelenség, Itt az 
elnök, hol az elnök?, Hogyan tovább Magyarország? „Közéletem” Nagy Bandó András est, Pannon pumák, skandináv 
modellek és a magyar valóság, „Gumiégető! Akarjuk?” – Kaposvár, Hogyan tovább Magyarország?, Törökország a puccs 
után, Egészség+ügyünk, Népszavazástól választásig, Hol is található valójában az új egység? (’56-os megemlékezés) 
Harc a szegénység ellen, Trump-forduló.

Ökopolitika és önkormányzatiság, valamint Ökotanoda képzéseink keretében megismertettük az érdeklődőkkel 
a  zöld mozgalom és az ökopolitika történetét, alapelveit, fogalmait, stratégiáit és dilemmáit. Nemzetközi 
együttműködésben megvalósuló képzésünkön pedig foglalkoztunk Európával, az EU intézményrendszerével, 
szereplőivel, történetével és aktuális ügyekkel. 

A IV. Nyári Ökopolisz Akadémia négy napja alatt közéleti témákat boncolgató plenáris pódiumbeszélgetéseket, 
érdekes műhelybeszélgetéseket, kísérőprogramokat, esti kulturális programot és gyerekeknek szánt programokat 
kínáltunk az érdeklődőknek. 

Konferenciák, nemzetközi projektek felsorolása:

– „Láncreakció” Csernobil 30
– Globális ökopolitikáról lokális cselekvéssel
– Hogyan tovább Magyarország? Utak és kiutak...
– EYGAT Europeanising Green Activist Training GEF-15-06 – Ifjúsági tanulmányút, Brüsszel
– ECOPRO 2016. – GEF-15-21 – „Fenntartható munka egy növekedés-utáni társadalomban” – műhelymunka
– ECOPRO 2016. – GEF-15-21 – „Fenntartható munka egy növekedés-utáni társadalomban” – a budapesti 

„Nemnövekedés” konferencia részeként konferencia 
– BEYOND COP 21 – GEF-16-11 angol nyelvű multimédia dosszié készítése
– GEF-15-06/02 – ÖkoTanoda képzések

Testületek működése

Az Alapítvány kuratóriuma 2016-ban 5 rendes ülést tartott, 84 határozatot hozott.
A Kuratórium éves költségvetést és szakmai munkatervet fogadott el, melyek az alapját képezték az Alapítvány 
2016-os tevékenységének. A Kuratórium folyamatosan figyelemmel kísérte és értékelte a szakmai munkaterv 
megvalósításának előrehaladását.

Az alapítvány munkaszervezete

A munkaszervezetben bekövetkezett változások: 
2016. 02. 15-i dátummal Perneczky László oktatási referenssel közös megegyezés keretében megszüntettük 
munkaviszonyát.
2016. 03. 02-i dátummal Szita Lívia pénzügyekért és gazdálkodásért felelős munkatárs, megbízott igazgatóval közös 
megegyezés keretében megszüntettük munkaviszonyát.
2016. 04. 25-étől Trizner Delinke lett a pénzügyekért és gazdálkodásért felelős munkatársa az Alapítványnak.
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Munkatársak a tárgyévben:

Név és beosztás Időszak

Szita Lívia gazdasági munkatárs 2016. 01. 01. – 2016. 03. 02.

Perneczky László oktatási referens 2016. 01. 01. – 2016. 02. 15.

Klotz Judit művelődésszervező folyamatos

Trizner Delinke 2016. 04. 25-től folyamatos

Társadalmi kapcsolatrendszer

Az Alapítvány továbbra is szoros szakmai együttműködést tart fent a hazai és nemzetközi zöld szervezetekkel, 
igyekszünk minél szélesebb körben bevonni őket programjainkba.

Az Új Köztársaságért Alapítvány 2016. évi jelentése  
a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző 
alapítványokról szóló törvény szerint

Beszámoló az Új Köztársaságért Alapítvány 2016. évi tartalmi tevékenységéről

A Demokratikus Koalíció pártalapítványát, az Új Köztársaságért Alapítványt a fővárosi törvényszék 2014. december 
10-én jogerőre emelkedett végzésében 11.983. sorszám alatt vette nyilvántartásba. 

2016-ban az Alapítvány Kuratóriuma 10 alkalommal ülésezett, minden alkalommal határozatképes volt, és összesen 
38 határozatot hozott. A Kuratórium elfogadta az Alapítvány 2016. évi költségvetését. Döntött arról, hogy az Alapítvány 
keretében kidolgozott Sokak Magyarországa elnevezésű program megismertetése és a társadalmi konzultáció 
elősegítése érdekében tájékoztatási kampányt szervez. A Kuratórium döntött arról is, hogy a Demokratikus Koalíció 
megalakulásának 5. évfordulója alkalmából évkönyvet jelentet meg. Több alkalommal határozott kiadványok, 
rendezvények támogatásáról, illetve az Alapítvány működésével kapcsolatos kérdésekben. Az Alapítvány 2016-ban 
40 200 E Ft állami támogatásból, valamint a 2015. évi pénzmaradványból és 2247 E Ft  egyéb bevételből gazdálkodott.  
2016. év végén pénzeszközeinek összege 13 471 E Ft, amelyet a következő évek célfeladataira kíván felhasználni.

A pártalapítványok egyik fontos feladata az alapító párt politikájának a kialakításában történő közreműködés. Ennek 
érdekében az Alapítvány keretében szakpolitikai kabinetek működtek az alábbi területeken:
– Jogi- és közigazgatási kabinet
– Gazdaságpolitikai kabinet
– Agrár- és vidékfejlesztési kabinet
– Önkormányzati kabinet, egyben a Demokrata Képviselők Közössége (DKK)
– Külügyi kabinet
– Biztonságpolitikai kabinet
– Oktatási- és foglalkoztatási kabinet
– Társadalom- és szociálpolitikai kabinet
– Egészségügyi kabinet
– Fenntartható fejlődés kabinet

A kabinetekben szakértők, illetve téma iránt érdeklődő tagok, szimpatizánsok vesznek részt a munkában. 
Az  Önkormányzati Kabinet egyben Demokrata Képviselők Közössége néven tömöríti a Demokratikus Koalíció 
önkormányzatai tisztségviselőit, képviselőit, bizottsági tagjait.  A szakpolitikai kabinetek egyik legfontosabb feladata 
a Demokratikus Koalícióval történő együttműködés keretében egy nyugatos, balközép politikai-szakpolitikai program 
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elkészítése volt. A program előkészítése során a kabinetek különböző szakmai konzultációkat, workshopokat tartottak, 
és szakpolitikai részanyagokat készítettek. Ezek alapján készült el a Sokak Magyarországa című politikai 
programjavaslat, vitaanyag, amelyet a Demokratikus Koalíció 2016. évi Kongresszusa is jóváhagyott vitaanyagként. 
Az  Alapítvány az év elején széles körű tájékoztató kampányt folytatott a Sokak Magyarországa programmal 
kapcsolatban, majd ezt követően az év folyamán különböző társadalmi egyeztetéseken, konferenciákon, szakmai 
megbeszéléseken gazdagították a program egyes javaslatait. 

A tájékoztatás szélesítését és az ismeretterjesztő tevékenységet is jól szolgálták az alapítvány által szervezett 
konferenciák. 2016-ban az Új Köztársaságért Alapítvány hét konferenciát szervezett:
– Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, volt miniszterelnök évértékelője
– Mindennapi kenyerünk – Kitörési pontok a magyar mezőgazdaságban
– Egy európai plebejus – Göncz Árpád konferencia
– Erőszak családon innen és túl 
– Büntetőjog, mint eszköz az illiberális állam kezében
– Hommage á’ 56 – Emlékkonferencia az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára
– Egészségügy – működés-finanszírozás

A konferenciákon 26 előadás hangzott el, mintegy 1300 érdeklődő jelenlétében. A konferenciák felét a Szocialisták és 
Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportjával közösen szerveztük. A konferenciákon 
túl a kabinetek keretében több workshop jellegű programra került sor, amelyek keretében külpolitikai témákat, 
az agráriummal kapcsolatos aktuális kérdéseket, illetőleg az adott kabinet profiljába tartozó kérdéseket tárgyaltak 
meg. Az Alapítvány keretében került sor szakszervezeti vezetők széles körű részvétele mellett egy szakszervezeti 
workshop megtartására is.

Az Alapítvány kiemelt feladata a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő politikai képzés és ismeretterjesztő 
tevékenység. A 2016. évi képzési terv alapján került sor az önkéntes alapon szerveződő aktivisták képzésére, több 
alkalommal a helyi politikai vezetők felkészítésére, a helyi ügyek kezelése és a kampányfeladatok ellátásának módját 
illetően. Külön figyelmet fordítottunk az önkormányzati képviselők munkájának a segítésére, támogatására, a helyi 
politikai kérdések kezelésére, az önkormányzati politizálás lehetőségének bemutatására. Első ízben 2016-ban 
szerveztük meg a Nyári Demokrata Szabadegyetemet augusztus 26–28. között Csopakon. A több mint 100 résztvevő 
többnapos előadássorozaton vehetett részt. A Szabadegyetem szakmai programja mellett szervezett szabadidős 
programokkal egyetemben sikert aratott a résztvevő érdeklődők körében. 

2016-ban tavasszal és ősszel gyakornoki programot szerveztünk, amelynek keretében a fiatalok több héten keresztül 
ismerkedhettek meg a Demokratikus Koalíció, a DK parlamenti képviselőcsoportja, valamint az Alapítvány 
tevékenységével. Ennek során találkoztak a Demokratikus Koalíció vezető politikusaival és vezető munkatársaival, 
betekintést nyerhettek a párt operatív működésébe, az Országgyűlés munkájába, a párt kommunikációs 
tevékenységébe, az Alapítvány kabinetjeinek munkájába, továbbá az önkéntesek feladataiba, munkamódszereibe. 
Az őszi gyakornoki program keretében csapatépítő tréninget is szerveztünk. A gyakornoki program sikerét mutatja, 
hogy a gyakornokok közül többen bekapcsolódtak a párt, illetve az Alapítvány tevékenységébe. 2016-ban indítottunk 
vezető politikusok és a kommunikációban közreműködők számára kommunikációs képzést és tréningsorozatot. 
Külön képzést szerveztünk a Facebook politikai munkában nyújtott lehetőségeinek a megismertetésére, 
alkalmazásának hatékonyabbá tétele érdekében. Tovább folyt a Demokrata Est rendezvényeinek a támogatása, amely 
lehetőséget teremtett arra, hogy színes, helyi, politikai rendezvényeket tudjanak szervezni civil szervezetek. 

A Demokratikus Koalíció megalakulásának ötödik évfordulójának alkalmából jelent meg az Alapítvány gondozásában 
a Demokratikus Koalíció 2011–2016 Ötévkönyv című kiadvány, amelynek értékesítéséből származó bevétel 
– a csopaki nyári tábor részvételi díjbevételével egyetemben – az Alapítvány állami támogatáson túli bevételeinek 
a többségét adják. A Sokak Magyarországa programhoz kapcsolódóan az Alapítvány szakpolitikai füzeteket jelentetett 
meg a kabinetek közreműködésével. Így adtuk ki az Agrárium, az Energiaforradalmat Magyarországnak, 
az E-Magyarország program, valamint a Külpolitika című szakpolitikai füzeteket. 

Az Új Köztársaságért Alapítvány Kuratóriuma úgy határozott, hogy minden év február 1-jén megünnepli a Köztársaság 
Napját. Az Alapítvány döntést hozott arról is, hogy Új Köztársaságért Díj néven elismerést alapít. A díjat első alkalommal 
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a Kuratórium 2015-ben a 90 éves Vitányi Ivánnak ítélte oda, amelyet „Egy politikusi életút a XX–XXI. századi 
Magyarországon” c. konferencia keretében adott át. 2016-ban a Kuratórium – elfogadva az erre létrehozott társadalmi 
bizottság javaslatát – a díjat Ungvári Tamásnak, (Széchenyi- és József Attila-díjas  író, műfordító, irodalomtörténész, az 
irodalomtudományok kandidátusa), illetve Vekerdy Tamásnak (pszichológus, író) adományozta. A kitüntetés átadási 
ünnepségén a laudációk mellett a kitüntetettek köszönőbeszédet és előadást tartottak társadalompolitikai 
kérdésekről.

2016-ban elindult az Alapítvány tevékenységét bemutató honlap (ww w. ujk oztarsasagert .h u), amely lehetőséget 
biztosít – az Alapítvány Facebook-oldalával egyetemben – az Alapítvány tevékenységéről történő folyamatos 
tájékozódásra. 

Budapest, 2017. május 15. 

  Dr. Kolber István s. k.,
  elnök 
  Új Köztársaságért Alapítvány
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

01 Fővárosi Törvényszék

Boda Margit

Boda Margit

Viski Margit

Magyarország

Budapest

1 9 6 5 0 3 2 4

0 1 0 1 0 0 1 1 9 8 3 2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 14.28.59
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 6

1 1 3 2 Budapest

Victor Hugo utca

11-15

    

0 1 0 1 0 0 1 1 9 8 3

8 3 P k 6 0 4 7 9  2 0 1 4 5 1

1 8 6 2 3 8 5 7 1 4 1

Dr. Kolber István

Budapest 2 0 1 7 0 5 1 5

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 14.28.59
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

179 114

179 114

20 341 14 903

254 1 173

74 259

20 013 13 471

102

20 622 15 017

19 560 14 618

200 200

10 063 19 360

9 297 -4 942

1 062 399

1 062 399

20 622 15 017

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 14.28.59
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

2 247 2 247

40 200 40 230 40 200 40 230

40 200 40 200 40 200 40 200

6 2 6 2

40 206 42 479 40 206 42 479

40 206 42 479 40 206 42 479

19 257 28 355 19 257 28 355

9 893 18 273 9 893 18 273

13 13

345 66 345 66

1 414 727 1 414 727

30 909 47 421 30 909 47 421

30 909 47 421 30 909 47 421

9 297 -4 942 9 297 -4 942

9 297 -4 942 9 297 -4 942

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 14.28.59
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

40 200 40 200 40 200 40 200

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 14.28.59
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PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 1 3 2 Budapest

Victor Hugo utca

11-15

    

8 3 P k 6 0 4 7 9  2 0 1 4 5 1

0 1 0 1 0 0 1 1 9 8 3

1 8 6 2 3 8 5 7 1 4 1

Dr. Kolber István

A politikai kultúra fejlesztése 

2003. évi XLVII. tv.

politikai csoportok

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 14.28.59
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Politikai oktatási célú támogatás 727

727

727

Kuratórium elnök 13

13

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 14.28.59
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

40 206 42 479

40 206 42 479

30 909 47 421

9 893 18 273

30 909 47 421

9 297 -4 942

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 14.28.59
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Párt alapítványok támogatása

Magyar Állam

2016.01.01 - 2016.12.31.

40 200

40 200

40 200

40 200

18 273

28 355

46 628

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 14.28.59
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 14.28.59
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Kiegészítő melléklet az Új Köztársaságért Alapítvány 
2016. évi egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános rész

Az alapítvány neve: Új Köztársaságért Alapítvány 
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15.
Alakulásának időpontja: 2014
Bírósági bejegyzés száma: 83.Pk.60.479/2014/5-I.
Adószáma: 18623857-141
Az alapító: Demokratikus Koalíció 
Az egyszerűsített éves beszámoló aláírója: dr. Kolber István a kuratóriumi elnök.

Cél szerinti alaptevékenysége: a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő politikai képzés, kutatás, tudományos 
és ismeretterjesztő tevékenység támogatása.
Internetes honlapja: ujkoztarsasagert.hu

II. Az Alapítvány gazdálkodásának, könyvvezetési kötelezettségének bemutatása

Az Alapítvány a számviteli törvény és a civil szervezetekre vonatkozó törvények és rendelkezések előírásai szerint 
végzi tevékenységét.

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
Az alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség 
eljárás.
A mérlegkészítés időpontja: 2017. 05. 15.

A számviteli információs rendszer kialakítás és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A regisztrált 
mérlegképes könyvelő neve: Boda Margit, regisztrációs száma: 154282.
Az Alapítványnál a könyvvizsgálat nem kötelező.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök a számviteli törvény által előírt beszerzési értéken kerülnek nyilvántartásra. 
Az évente elszámolandó értékcsökkenés elszámolásakor lineáris leírást alkalmaz. A 100 E Ft alatti egyedi beszerzési, 
előállítási értékű tárgyi eszközök a használatbavételkor egy összegben kerülnek értékcsökkenésként elszámolásra.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 
feltárt hibák és hibahatások értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 
2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A készletek értékelése FIFO (tényleges beszerzési áron) történik.
Az értékelési eljárások és az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.
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III. Az Alapítvány eszközeinek és forrásainak bemutatása

1. Tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása (E Ft)

Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték

Egyéb berendezések, felszerelések 197 0 0 197

Kisértékű eszközök 328 0 0 328

Összesen 525 0 0 525

Halmozott értékcsökkenés állományváltozása (E Ft)

Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték

Egyéb berendezések, felszerelések 17 66 0 83

Kisértékű eszközök 328 0 0 328

Összesen 345 0 0 411

2. A követelések összetétele

A követelések mérlegsor értéke 258 E Ft adótúlfizetést tartalmaz.

3. Saját tőke

Az Alapítvány saját tőkéje a tárgyidőszakban csak a tárgyévi egyszerűsített mérleg szerinti eredmény által változott. 
Az Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Az alaptevékenység tárgyévi veszteségének oka az előző évi pénzmaradvány felhasználása.

4. Kötelezettségek összetétele

A kötelezettségek összegének értéke 399 E Ft, amelyből szállítói tartozás 397 E Ft, adótartozás 2 E Ft. A kötelezettségek 
a mérlegkészítés időpontjáig kifizetésre kerültek.

IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Bevételek bemutatása 

A tárgyévben az Alapítványnak 42 479 E Ft bevétele keletkezett, amelyből a kapott támogatás 40 200 E Ft, célszerinti 
könyvkiadás bevétele 783 E Ft, célszerinti oktatás bevétele 1462 E Ft, egyéb bevétel és kapott banki kamat 34 E Ft.
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2. Ráfordítások bemutatása (E Ft)

Megnevezés Alapcél szerinti tevékenység Vállalkozási tevékenység

Anyagjellegű ráfordítások 28 355 0

Személyi jellegű ráfordítások 18 273 0

Értékcsökkenés 66 0

Egyéb ráfordítások 727 0

Összesen 47 421 0

Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti támogatás összege 600 E Ft.

V. Egyéb kiegészítő adatok

Az Alapítványnak a tárgyévben 4 fő főfoglalkozású állományi létszáma volt, a részükre kifizetett bérköltség összege 
13 286 E Ft. Egyéb személyi jellegű ráfordítás 1041 E Ft, amely az Alapítvány által adott kitüntetés és a cél szerinti 
rendezvények személyi jellegű kiadásaiból tevődik össze. A vezető tisztségviselők részére tiszteletdíj nem került 
kifizetésre. 

Az Alapítvány 2016. évben a vonatkozó jogszabályok, illetve a Kuratórium döntései alapján gazdálkodott. 
A gazdálkodás során figyelembe vette az Alapító okiratban rögzített célkitűzések teljesítését.
Az Alapítványnak 2016. évben üzleti vállalkozási tevékenysége nem volt, így társaságiadó-fizetési kötelezettsége nem 
keletkezett, adóhatósági vagy más jellegű ellenőrzések nem történtek.

Budapest, 2017. május 15.

  Dr. Kolber István s. k.
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A Váradi András Alapítvány 2016. évi jelentése  
a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző 
alapítványokról szóló törvény szerint

Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 4. 3. em.
Adószám: 18599347-1-42
Megyei nyilvántartási szám: 11948/2014
Fővárosi Törvényszék: 13.Pk.60.299/2014/4.

I.  Számviteli beszámoló
II.  A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatás
III.  Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
IV.  Cél szerinti juttatások kimutatása
V.   A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
VI.  Az alapítvány egyes vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
VII.  Az alapítvány tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

I. Számviteli beszámoló

A Váradi András Alapítvány 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban)

Előző év
Előző év 

helyesbítése
Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)      

A. Befektetett eszközök 121   73

I. Immateriális javak      

II. Tárgyi eszközök 121   73

III. Befektetett pénzügyi eszközök      

B. Forgóeszközök 2863   6029

I. Készletek      

II. Követelések      

III. Értékpapírok      

IV. Pénzeszközök 2863   6029

C. Aktív időbeli elhatárolások      

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2984   6102

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)      

D. Saját tőke 368   3263

I. Induló tőke/jegyzett tőke 1000   1000

II. Tőkeváltozás/eredmény –4085   –632

III. Lekötött tartalék      

IV. Értékelési tartalék      

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3453   2895

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      

E. Céltartalékok      

F. Kötelezettségek 2616   2839

I. Hátrasorolt kötelezettségek      
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Előző év
Előző év 

helyesbítése
Tárgyév

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek      

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2616   2839

G. Passzív időbeli elhatárolások      

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2984   6102

A Váradi András Alapítvány 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója eredménykimutatása

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év

előző év  

helyesbí- 

tése

tárgyév előző év

előző év  

helyesbí- 

tése

tárgyév előző év

előző év  

helyesbí- 

tése

tárgyév

1. Értékesítés nettó 
árbevétele

                 

2. Aktivált saját 
teljesítmények értéke

                 

3. Egyéb bevételek 41 443   41 370       41 443   41 370

– tagdíj, alapítótól 
kapott befizetés

                 

– támogatások 41 440   41 300       41 440   41 300

– adományok                  

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

2   0       2   0

A. Összes bevétel 
(1+2+3+4+5)

41 445   41 370       41 445   41 370

ebből: közhasznú 
tevékenység bevételei

                 

5. Anyagjellegű 
ráfordítások

8 377   9 983       8 377   9 983

6. Személyi jellegű 
ráfordítások

29 505   28 439       29 505   28 439

ebből: vezető 
tisztségviselők juttatásai

                 

7. Értékcsökkenési leírás 25   48       25   48

8. Egyéb ráfordítások 85   5       85   5

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai

                 

B. Összes ráfordítás 
(6+7+8+9+10+11)

37 992   38 475       37 992   38 475

ebből: közhasznú 
tevékenység ráfordításai

                 

C. Adózás előtti 
eredmény (A–B)

3 453   2 895       3 453   2 895

10. Adófizetési 
kötelezettség

                 

D. Tárgyévi eredmény 
(C–10)

3 453   2 895       3 453   2 895
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Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év

előző év  

helyesbí- 

tése

tárgyév előző év

előző év  

helyesbí- 

tése

tárgyév előző év

előző év  

helyesbí- 

tése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi 
költségvetési támogatás

41 300   41 300       41 300   41 300

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás

                 

C. Az Európai Unió 
strukturális alapjaiból, 
illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott 
támogatás

                 

D. Normatív támogatás                  

E. A személyi 
jövedelemadó 
meghatározott részének 
adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján kiutalt 
összeg

                 

F. Közszolgáltatási 
bevétel

                 

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Könyvvizsgálói záradék 
Az  adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 

Nem

Alapadatok
Előző év

(1)

Tárgyév

(2)

B. Éves összes bevétel 41 445 41 370

ebből:    

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt  összeg

   

D. Közszolgáltatási bevétel    

E. Normatív támogatás    

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás

   

G. Korrigált bevétel [B–(C+D+E+F)] 41 445 41 370

H. Összes ráfordítás (kiadás) 37 992 38 475

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 29 505 28 439

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai    

K. Adózott eredmény 3 453 2 895

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma 
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően)
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Alapadatok
Előző év

(1)

Tárgyév

(2)

Erőforrásellátottság mutatói
Mutató  teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) bekezdés a) pont [(B1+B2)/2>1 000 000 Ft]    

Ectv. 32. § (4) bekezdés b) pont [K1+K2≥0]    

Ectv. 32. § (4) bekezdés c) pont [(I1+I2–A1–A2)/(H1+H2)≥0,25]    

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató  teljesítése

Ectv. 32. § (5) bekezdés a) pont [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]    

Ectv. 32. § (5) bekezdés b) pont [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]    

Ectv. 32. § (5) bekezdés c) pont [(L1+L2)/2≥10 fő]    

Az Alapítvány bemutatása

A Kuratórium tagjai:
Spät Judit Klára, a kuratórium elnöke
Pataki Márton Dániel
Molnár Tibor János
Kammerer Gábor
Nagy Sándor
Deschelák Károly Ferenc

1. Az Alapítvány alaptevékenysége

Az Alapítvány célja a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási 
tevékenység folytatása.

2. Az Alapítvány vagyona

a) az Alapítvány induló vagyona,
b) a pártok működéséről szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. §-ában maghatározott állami költségvetési támogatás,
c) az Alapítvány számára egyértelműen azonosítható személyektől kapott támogatás összege,
d) az alapítványi tevékenység költségekkel csökkentett eredménye.

Az Alapítvány induló vagyona 1 000 000 Ft. Az alapítványi vagyon az Alapítvány működési költségeinek a fedezésére, 
továbbá az Alapító Okiratban rögzített célok finanszírozására használható fel.
Az Alapítvány vagyonának a felhasználásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium az Alapítvány céljainak a megvalósítása 
érdekében az Alapítvány teljes vagyonát felhasználhatja.

Számviteli alapelvek

Az Alapítvány számviteli politikája és a beszámoló elkészítése során a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
a 2011. évi CLXXV. törvény, a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai 
érvényesültek, amellyel a törvényi előírásokhoz igazodó, megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás 
nyújtható az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
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II. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatás

Az Alapítvány 2016-ban 41  300  000 Ft költségvetési támogatásban részesült. Ebből az összegből működésre 
32 593 617 Ft-ot, alaptevékenységre 4 439 183 Ft-ot fordított. A támogatás fennmaradó összegét a következő években 
fogja felhasználni.

III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Megnevezés Tárgyév (Ft)

Induló tőke 1 000 000

Tőkeváltozás –632 000

Vállalkozási eredmény 0

Alaptevékenység eredménye 2 895 000

Saját tőke 3 263 000

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatások, támogatások az alábbi táblázat szerint:

Juttatások Összeg (Ft)

Rendezvények 675 946

Oktatás, képzés, konferencia 2 220 047

Kiadványok, sajtó támogatása 1 543 190

Összesen: 4 439 183

V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,  
a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Az Együtt Magyarországért Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban:

Támogató Összeg (Ft)

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól 41 300 000

Helyi önkormányzatok és szerveik 0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0

Egyéb forrás 70 000

Alapítói 0

Összesen: 41 370 000

VI. Az alapítvány egyes vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Vezető tisztségviselő Összeg (Ft)

Tisztségviselői tiszteletdíj 3 547 016
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VII. Az alapítvány tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítvány tartós célja: a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, 
oktatási tevékenység folytatása.

Az Alapítvány tartós céljának elérése érdekében a következő tevékenységeket végzi:
a) közpolitikai kutatásokat folytat és támogat,
b) a politikai kultúrával összefüggő legjobb nemzetközi gyakorlatok azonosítása, azok tapasztalatainak 

megismertetése érdekében kutatásokat végez, illetve kutatásokat támogat,
c) a saját kutatásainak, illetve támogatásával megvalósuló, kutatásoknak az eredményeit, illetve egyéb politikai 

kultúra fejlesztését szolgáló műveket nyilvánosságra hozza, illetve támogatja azok nyilvánosságra hozatalát,
d) konferenciákat és más hasonló, a politikai kultúra fejlesztését szolgáló rendezvényeket szervez, illetve támogat. 

Együttműködik a politikai kultúra fejlesztésére irányuló tevékenységet folytató magyar és nemzetközi civil 
és más szervezetekkel.

A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról 
szóló 2003. évi XLVII. törvény előírásai alapján a Váradi András Alapítvány a 2016-os év során elsősorban szakpolitikai 
javaslatok, szakmai programok kidolgozásával, valamint e javaslatoknak a minél szélesebb körben történő 
megismertetésével foglalkozott. Célunk szakértők széles körének a bevonásával a jó kormányzásra való felkészülés 
megalapozása, a nemzetközi szinten legjobb kormányzati gyakorlatok megismerése és megismertetése, valamint 
hazai adaptációs lehetőségeinek kidolgozása. Külön célzott erőfeszítések zajlottak a szakpolitikai javaslatok minél 
szélesebb körben történő megismertetésére. Ennek részeként 11 szakpolitikai konferencia valósult meg, részben 
önállóan az Alapítvány szervezésében, részben az Együtt a Korszakváltók Pártjával közös szervezésben. 

1) 2016. 01. 15. 
„Bizonytalan világ – biztos félelem?” 
Külpolitikai konferencia.

2) 2016. 02. 26. 
„Közlekedj okosan!”
Konferencia a közösségi közlekedésről. 
A Váradi András Alapítvány (VAA) és az Együttnek a közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó javaslatainak 
a bemutatása.
Dolgozni. Boldogulni. projekt része

3) 2016. 02. 28. 
„Újratervezés – Médiaszabadság.” 
Konferencia a sajtószabadságról és a magyar média helyzetéről. A Váradi András Alapítvány (VAA) és az Együtt közös 
médiapolitikai javaslatainak a bemutatása.
Az „Újratervezés” című szakpolitikai konferencia sorozat része 

4) 2016. 03. 25. 
„Újratervezés – Arányos és tisztességes választási rendszert!”
Konferencia a a választási rendszerről. A Váradi András Alapítvány (VAA) és az Együtt közös választási rendszer 
javaslatának a bemutatása.
Az „Újratervezés” című szakpolitikai konferencia sorozat része 

5) 2016. 05. 09. 
„Az orosz információs háború Európában és Magyarországon.”
Külpolitikai workshop.
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6) 2016. 05. 26. 
„Merre tovább, Európa?”
Konferencia az Európai Unióban zajló változásokról. A Váradi András Alapítvány (VAA) és az Együtt közös integrációs 
politikai javaslatának a bemutatása.

7) 2016. 06. 02. 
„Kiút a dzsungelből.”
Konferencia a vállalkozások üzleti szabályozási környezetének javításáról. 
A Váradi András Alapítvány (VAA) és az Együttnek a vállalkozások szabályozói környezetének javítására vonatkozó 
javaslatainak a bemutatása. „Dolgozni. Boldogulni.” projekt része

8) 2016. 09. 14. 
„Újratervezés – Önkormányzat vagy prefektúra?”
Konferencia az önkormányzatok problémáról, az önkormányzati rendszer átalakulásáról. A Váradi András Alapítvány 
(VAA) és az Együtt közös integrációs politikai javaslatának a bemutatása.
Az „Újratervezés” című szakpolitikai konferencia sorozat része 

9) 2016. 09. 21. 
„Újratervezés – Magyar érdekek a változó Európában”
Az „Újratervezés” című szakpolitikai konferencia sorozat része 

10) 2016. 10. 17. 
„1956 – Közös örökség, közös felelősség.”
Konferencia az emlékezetpolitikáról az 1956-os forradalom 60. évfordulója kapcsán. A Váradi András Alapítvány (VAA) 
és az Együtt közös emlékezetpolitikai javaslatának a bemutatása.

11) 2016. 12. 16. 
„Újratervezés – Igazságtétel és kárenyhítés.”
Konferencia az Orbán-rendszer leváltását követően szükséges igazságtételről. A Váradi András Alapítvány (VAA) 
és az Együtt közös szakmai javaslatának a bemutatása.  
Az „Újratervezés” című szakpolitikai konferencia sorozat része 

A hagyományosan Budapesten rendezett szakpolitikai konferenciáinkon túl 2016-ban a korábbinál nagyobb 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy a szűkebb szakmai közönségen túl országszerte szélesebb körben, lakossági 
rendezvényeken is népszerűsítsük szakpolitikai javaslatainkat szakértői beszélgetések, közéleti vitafórumok révén. 
A Budapesten kívüli rendezvények létrejöttének támogatására külön pályázati keretet hoztunk létre „A vidék jövője, 
a  jövő vidéke!” címmel. Az ennek eredményeként megvalósuló rendezvényeken kiemelt súlyt kapott a „Dolgozni. 
Boldogulni.” projekt keretében kidolgozott munkaerőpiaci javaslatok bemutatása, a Gimnáziumi projekt keretében 
a  középfokú oktatás átalakításával kapcsolatos problémák, valamint a hagyományosan hangsúlyos témánk, 
a  korrupció elleni fellépés és az közpénzek elköltésének átláthatóságát javító szakmai elképzelések bemutatása.  
Országszerte közel 30 rendezvény valósult meg ilyen módon. 
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Szervezeti változások

2016. szeptember 30-i hatállyal lemondott kuratóriumi tagságáról és kuratóriumi elnöki tisztéről Pápa Levente. 

Az alapító döntése alapján a Fővárosi Törvényszék elrendelte a 01-01-0011948 sorszám alatt nyilvántartásba vett 
Váradi András Alapítványra vonatkozó alábbi változások nyilvántartásba bejegyzését:  
1/ Az alapítvány képviselete megváltozott
Pápa Levente képviseleti joga megszűnt.
Az új képviselő neve:
Spät Judit Klára 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: általános és önálló
A megbízás időtartama: 2019. 07. 09-ig
2/ A kuratórium összetétele megváltozott
Pápa Levente kuratóriumi tagsága megszűnt.

A kuratórium új tagjainak neve:
Spät Judit Klára
Deschelak Károly Ferenc

A kuratórium többi tagja változatlanul: 
Pataki Márton Dániel
Molnár Tibor János 
Kammerer Gábor
Nagy Sándor

A kuratórium valamennyi tagjának, valamint a képviselőnek a megbízatása 2019. 07. 09-ig tart. 

Testületi működés: 
A Kuratórium 2006 során két alkalommal ülésezett. Az ülések közötti időszakokban döntéseit elektronikus levélben 
történő szavazással hozta. 

  Spät Judit Klára s. k.,
  a Váradi András Alapítvány
  Kuratóriumának elnöke
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

VI. Hirdetmények

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye  
az általa használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal közzéteszi, hogy az általa használt hatósági ellenőri igazolványok 
tekintetében a következő sorszámú hatósági ellenőri igazolványok kerültek bevonásra: AA018440, AA018903, 
AA018770, AA020529, AA020602, AA020818, AA020859, AA020883, AA021196, AA018929.
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