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2014. évi XCI. törvény
egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő 
módosításáról*

1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

1. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az  MFB Zrt. az  (1)  bekezdésben meghatározott körben, a  (2)  bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási 
tevékenységeken túlmenően – jogszabály, vagy az  érintett minisztériumokkal, vagy más jogi személyekkel kötött 
szerződés alapján – az elkülönített állami pénzalapokból, a  fejezeti kiadási előirányzatokból és európai uniós 
forrásokból finanszírozott operatív programokhoz kapcsolódó feladatokat láthat el, így különösen:
a) támogatott pályázatok kezelését;
b) döntés-előkészítést;
c) pénzügyi lebonyolítást;
d) monitoring végzését;
e) a forrásfelhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát;
f ) európai uniós források jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználásából származó 
követelések érvényesítését, ide nem értve az adók módjára történő behajtást;
g) tanácsadást; valamint
h) egyéb, az a)–g) pontban foglaltakhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat.”

2. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.  évi XX.  törvény 8.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Az 575/2013/EU rendelet 395. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az MFB Zrt. által]
„b) hitelintézetnek nem minősülő egy ügyféllel vagy egy ügyfélcsoport nem hitelintézet tagjaival szembeni együttes 
kitettség érték összege nem haladhatja meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének negyvenöt százalékát.”

3. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) és a (4) bekezdésben foglaltakat az MFB Zrt. közvetett részesedésszerzése esetén csak akkor kell alkalmazni, 
ha a részesedést olyan gazdasági társaság szerzi meg, amelyben az MFB Zrt. tulajdoni részesedése alapján a szavazatok 
több mint 50%-ával rendelkezik.”

4. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 18. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az MFB Zrt. alkalmazottai munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt – tudományos, oktatói, 
művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, 
valamint a (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – nem létesíthetnek, kivéve ha
a) az MFB Zrt. vagy az állam közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik a gazdasági társaságban,
b) a  gazdasági társasággal szemben, javára vagy érdekében az  MFB Zrt. – a  4.  § (2) vagy (3)  bekezdése szerint  –
kockázatot vállalt.”

5. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.  évi XX.  törvény 10/A.  § (1)  bekezdésében az „ügyfél 
személyére, az ügylet összegére” szövegrész helyébe az „ügyfél személyének, az ügylet összegének” szöveg lép.

6. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

* А törvényt az Országgyűlés а 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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2. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló  
2009. évi CXXII. törvény módosítása

7. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.  évi CXXII.  törvény 1.  §-a 
a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„d) állami részvényes:
da) a magyar állam, vagy
db) olyan gazdasági társaság, amelyben a magyar állam a szavazatok legalább 90%-át biztosító befolyással rendelkezik 
(a továbbiakban: állami gazdasági társaság).”

8. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.  évi CXXII.  törvény 5.  §-a 
a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  köztulajdonban álló gazdasági társaság munkavállalóját munkaszerződés vagy a  munkáltató egyoldalú 
kötelezettségvállalása alapján megillető alapbéren kívüli teljesítménybér (prémium), valamint alapbéren felüli 
rendszeres pénzbeli és nem pénzbeli juttatás ki nem fizetéséből eredő felelősség kizárólag a  köztulajdonban álló 
gazdasági társaságot terheli, az  igényt a  gazdasági társasággal szemben kell érvényesíteni. A  köztulajdonban álló 
gazdasági társaság ezen felelősségével összefüggésben a vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottsági tagjával és 
a tulajdonosi jogok gyakorlójával szemben követelést nem érvényesíthet.”

9. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény a következő 
7/A–7/G. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A lakosság és a gazdasági szereplők számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaságokban 
– az ellátásbiztonság és a feladatellátás hatékonyságának növelése céljából, nemzetgazdasági stratégiai érdekből – 
az  állami részvényes e  törvény szerint vételi jogot gyakorolhat e  gazdasági társaságoknak az  állami részvényes 
tulajdonába nem került részvényei tekintetében.
(2) A vételi jog azon zártkörűen működő részvénytársaság esetében gyakorolható,
a) amelyben a  magyar állam vagy az  állami gazdasági társaság önállóan vagy együttesen a  szavazatok legalább 
90%-át elérő befolyást szerez, és
b) amely vagy amely által irányított vállalatcsoport a  befolyás megszerzésének és a  vételi jog gyakorlásának 
időpontjában is
ba) a  lakosság és gazdasági szereplők számára energiatermelési, rendszerirányítási, valamint energiakereskedelmi 
vagy energiaátviteli szolgáltatást,
bb) a  lakosság és gazdasági szereplők számára egyetemes szolgáltatáshoz vagy közszolgáltatáshoz kapcsolódó 
pénzügyi szolgáltatást,
bc) a lakosság és gazdasági szereplők számára külön törvényben meghatározott közszolgáltatást,
bd) a lakosság és gazdasági szereplők számára külön törvényben meghatározott egyetemes szolgáltatást
nyújt (a továbbiakban: céltársaság).
(3) Az állami részvényesek közül az gyakorolhatja a vételi jogot, amelynek nagyobb a részesedése a céltársaságban, 
azonos mértékű részesedés esetén pedig az, amely a legkésőbb szerzett részesedést a céltársaságban, kivéve mindkét 
esetben, ha az állami részvényesek maguk közül kijelölik a vételi jogot gyakorló részvényest (a továbbiakban: vételi 
jogot gyakorló részvényes).
(4) Ha a céltársaságban a magyar állam vagy az állami gazdasági társaság önállóan vagy együttesen a szavazatok 
legalább 90%-át elérő befolyást ér el, a részvények tulajdonjogának megszerzését követő 2 munkanapon belül kell 
a tulajdonosváltozás részvénykönyvbe való bejegyzését kérni a részvénykönyv vezetőjétől. A vételi jogot gyakorló 
részvényes a tulajdonosváltozásnak a részvénykönyvbe való bejegyzéséről történő tudomásszerzéstől számított 15 
napon belül köteles kezdeményezni a legalább 90%-os befolyás megszerzéséről, a vételi jogot gyakorló részvényes 
személyéről és a nem állami részvényest e törvény alapján megillető eladási jogról szóló közlemény (a továbbiakban: 
részesedésszerzés bejelentését tartalmazó közlemény) Cégközlönyben való közzétételét.
7/B. § (1) A vételi jog a részesedésszerzés bejelentését tartalmazó közlemény közzétételét követő napon keletkezik.
(2) A vételi jog a részesedésszerzés bejelentését tartalmazó közlemény közzétételét követő naptól számított 120 napos 
jogvesztő határidőn belül gyakorolható.
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(3) A vételi jogot gyakorló részvényes vételi jogát a vételi jog gyakorlásáról szóló közleménynek (a továbbiakban: vételi 
jog gyakorlásáról szóló közlemény) a  Cégközlönyben való közzétételével gyakorolhatja. A  vételi jog gyakorlásáról 
szóló közleménynek tartalmaznia kell
a) a  befolyás mértékét, megszerzésének időpontját, a  vételi jog gyakorlásának szándékát, a  vételi jogot gyakorló 
részvényes megjelölését,
b) részvénysorozatonként az egy részvényre jutó ellenértéket és a részvényekért fizetendő teljes ellenérték összegét,
c) azt a pénzforgalmi szolgáltatót, amelynél a pénzben teljesítendő ellenértéket a vételi jogot gyakorló részvényes 
letétbe helyezi,
d) a részvények rendelkezésre bocsátásának helyét, idejét és módját,
e) a részvényekért fizetendő teljes ellenértéknek a letéti számláról történő kifizetése módját és idejét.
(4) A vételi jogot gyakorló részvényes a (3) bekezdés b) pontja szerinti ellenértéket legkésőbb a vételi jog gyakorlásáról 
szóló közlemény közzétételét követő napon az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban 
székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott letéti számlán a  céltársaság részvényese(i) javára 
Magyarország törvényes fizetőeszközében elhelyezi.
(5) A részvényekért fizetendő teljes ellenértéknek a letéti számláról történő kifizetése idejét a 7/E. § (5) bekezdésére 
tekintettel kell megállapítani. Ha a kifizetésre – a vételi jogot gyakorló részvényes hibájából – késedelmesen kerül sor, 
a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni.
(6) A  Cégközlönyben való közzététellel egyidejűleg a  vételi jogot gyakorló részvényes köteles a  céltársaság 
részvénykönyvbe bejegyzett részvényeseivel írásban is közölni a  közleményben foglaltakat azzal, hogy köteles 
megjelölni az  adott részvényes (a  továbbiakban: a  vételi joggal érintett részvények tulajdonosa) részvényeinek 
ellenértékét is.
7/C. § (1) A vételi jog gyakorlásával a részvények tulajdonjogának tehermentes megszerzésére kerül sor.
(2) Ha a részvényen zálogjog áll fenn, a vételár a zálogjog tárgyaként a részvény helyébe lép.
(3) Ha a részvényt végrehajtás alá vonták, a 7/E. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. Ez esetben az érvénytelenített 
részvények helyébe lépő új részvényeknek a  vételi jogot gyakorló részvényes részére történő átadását követően 
az érvénytelenített részvényekre eső vételárat a végrehajtási eljárást folytató szerv vagy személy letéti számlájára kell 
átutalni.
7/D. § (1) A vételi jog gyakorlásának eredményeképpen megszerzendő részvények egy részvényre jutó ellenértéke
a) az egy részvényre jutó saját tőke értéke és
b) a (3) bekezdés szerinti piaci vételár
közül a magasabb összeg.
(2) Saját tőkeként a  legutóbbi – könyvvizsgáló által hitelesített – éves beszámolóban feltüntetett értéket kell 
figyelembe venni azzal, hogy ha a  céltársaság a  számviteli jogszabályok értelmében konszolidált beszámoló 
készítésére kötelezett, akkor saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő.
(3) A piaci vételár számításának alapja a vételi jogot gyakorló részvényes által felkért két – egymástól, a céltársaságtól, 
a  céltársaság részvényeseitől és az  állami részvényestől – független könyvvizsgálónak a  vételi jog gyakorlását 
megelőző 180 napon belül a  vételi jog tárgyát képező részvények részvénysorozatonként megállapított egy 
részvényre jutó piaci értékéről – Magyarország törvényes fizetőeszközében – készített értékelése. A könyvvizsgálói 
értékelést a céltársaság legutóbbi, könyvvizsgálói jelentéssel lezárt éves beszámolója alapján kell elkészíteni. Az egy 
részvényre jutó piaci vételár a két könyvvizsgáló által meghatározott piaci értékek összegének számtani középértéke.
7/E.  § (1) A  vételi joggal érintett részvények tulajdonosai kötelesek a  vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény 
megjelenését követő 15 napon belül részvényeiket átadni
a) dematerializált részvények esetén a  vételi jog gyakorlásáról szóló közleményben megjelölt értékpapírszámlára 
történő átutalás útján,
b) nyomdai úton előállított részvények esetén a vételi jogot gyakorló részvényes részére a céltársaság székhelyén 
átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele és arról részére másolat kiadása mellett.
(2) A céltársaság az (1) bekezdésben meghatározott határidőben át nem adott részvényeket érvénytelenné nyilvánítja 
és helyettük új részvényeket bocsát ki, amelyeket a vételi jog gyakorlására tekintettel a vételi jogot gyakorló részvényes 
rendelkezésére bocsát.
(3) A vételi joggal érintett részvényekért járó ellenértéket – a 7/C. § (3) bekezdése szerinti esetet kivéve – a vételi 
joggal érintett részvények tulajdonosa azt követően igényelheti a letét kezelőjétől, hogy igazolta
a) dematerializált részvények esetén az  értékpapírszámlájának a  vételi jog gyakorlásáról szóló közleményben 
megjelölt értékpapírszámla javára történt terhelését,
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b) nyomdai úton előállított részvények esetén a  részvényeknek a vételi jogot gyakorló részvényes részére történő 
átadását vagy
c) a vételi joggal érintett részvények érvénytelenítését.
(4) A  vételi jogot gyakorló részvényes köteles közreműködni a  vételi joggal érintett részvények tulajdonosával 
a (3) bekezdés szerinti igazolások beszerzésében és kiadásában.
(5) A részvény ellenértéke kifizetésének időpontja nem lehet későbbi, mint a (3) bekezdés szerinti igazolás benyújtását 
követő 30. nap.
(6) A  részvény ellenértékén felül járó esetleges késedelmi kamatot a  vételi joggal érintett részvények tulajdonosa 
a vételi jogot gyakorló részvényestől közvetlenül igényelheti.
7/F.  § (1) A  részesedésszerzés bejelentését tartalmazó közlemény közzétételétől számított 60 napos jogvesztő 
határidőn belül a  céltársaság bármely nem állami részvényese kérheti, hogy a  vételi jogot gyakorló részvényes 
a részvényeit vegye meg (eladási jog).
(2) Eladási jog gyakorlása esetén a 7/C–7/E. §-okat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az eladási jogot gyakorló részvényes eladási jogát az  (1) bekezdésben megjelölt határidőn belül a vételi jogot 
gyakorló részvényeshez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja.
(4) A  vételi jogot gyakorló részvényes az  eladási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 
90 napon belül köteles írásbeli nyilatkozatban tájékoztatni az eladási jogot gyakorló részvényest a 7/B. § (3) bekezdés 
b)–e) pontjában felsoroltakról.
(5) A  vételi jogot gyakorló részvényes a  részvények ellenértékét legkésőbb a  (4)  bekezdés szerinti nyilatkozat 
megküldését követő napon az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel 
rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott letéti számlán az eladási jogot gyakorló részvényes javára elhelyezi.
(6) Az eladási jogot gyakorló részvényes a vételi jogot gyakorló részvényesnek a  (4) bekezdés szerinti nyilatkozata 
kézhezvételét követő 15 napon belül köteles részvényeit a 7/E. § (1) bekezdése szerint átadni a vételi jogot gyakorló 
részvényesnek. A határidőben át nem adott részvények érvénytelenítése a 7/E. § (2) bekezdése szerint történik.
(7) Az eladási jogot gyakorló részvényes a részvényekért járó ellenértéket – a 7/C. § (3) bekezdése szerinti esetet kivéve 
– a 7/E. § (3) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak igazolását követően igényelheti a letét kezelőjétől. Ha a kifizetésre 
– a vételi jogot gyakorló részvényes hibájából – késedelmesen kerül sor, az eladási jogot gyakorló részvényes a Ptk. 
szerinti késedelmi kamatot a vételi jogot gyakorló részvényestől igényelheti.
7/G.  § Az  e  törvény szerinti vételi jog és eladási jog gyakorlásával összefüggésben felmerült jogvita társasági jogi 
jogvitának minősül.”

10. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény a következő 
7/H. §-sal egészül ki:
„7/H. § A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 
159.  §-a, 161.  §-a és a  Ptk. 2:47.  § (1)  bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki – a  Hpt. 159.  § 
(3)  bekezdésében és 161.  § (2)  bekezdésében meghatározottakon túlmenően – a  köztulajdonban álló gazdasági 
társaság, a köztulajdonban álló gazdasági társaság munkavállalója és a köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető 
tisztségviselője által a  többségi befolyással rendelkező tulajdonos jogait gyakorló személy vagy szervezet részére 
adott, üzleti titok tekintetében a köztulajdonban álló gazdasági társaságra vonatkozó, banktitkok tekintetében a Hpt. 
160. §-a szerinti adatokra vonatkozó adatszolgáltatásra.”

11. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.  évi CXXII.  törvény 9.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  törvénynek az  egyes törvényeknek a  nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő 
módosításáról szóló 2014. évi XCI. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell.”

12. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény a következő 
10. §-sal egészül ki:
„10.  § (1) Ha az  egyes törvényeknek a  nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő 
módosításáról szóló 2014.  évi XCI.  törvény (a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor az  állami részvényes 
a céltársaságban már rendelkezik a 7/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti befolyással, a 7/A–7/G. §-t az e §-ban foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.
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(2) A 7/A. § (2) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alkalmazásában a Módtv. hatálybalépését kell a befolyásszerzés 
időpontjának tekinteni.
(3) Ha a  befolyásszerzés alapjául szolgáló tulajdonosváltozás a  Módtv. hatálybalépéséig a  részvénykönyvben 
még nem került átvezetésre, az  állami részvényes a  Módtv. hatálybalépésétől számított 15 napon belül köteles 
a tulajdonosváltozás részvénykönyvbe való bejegyzését kérni a részvénykönyv vezetőjétől.
(4) A részesedésszerzés bejelentését tartalmazó közlemény közzétételét
a) a Módtv. hatálybalépésétől,
b) a  (3)  bekezdés szerinti esetben a  tulajdonosváltozásnak a  részvénykönyvbe való bejegyzéséről történő 
tudomásszerzéstől
számított 15 napon belül kell kezdeményezni.”

3. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

13. §  A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény 17/H. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet a (4) bekezdés szerint szabályosan összehívott két, 
egymást követő közgyűlése (részközgyűlése) vagy küldöttgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) is határozatképtelen 
a  mindkét közgyűlés napirendjén szereplő alapszabály-módosítás, a  szövetkezeti formában működő szövetkezeti 
hitelintézet egyesülése, szétválása, gazdasági társasággá történő átalakulása tekintetében, akkor az utóbbi közgyűlés 
legfeljebb 3 napon belül megismételt közgyűlésén ezen kérdésekben a jelenlévők legalább kétharmadának szavazata 
elegendő, amennyiben az alábbi feltételek teljesültek:
a) a megismételt közgyűlésen az Integrációs Szervezet képviselője személyesen is részt vett, és
b) a megismételt közgyűlés helyét, idejét és napirendjét, illetve a tényt, hogy a jelenlévők legalább kétharmadának 
szavazatával döntés hozható, legalább egy országos napilapban és egy, a szövetkezeti formában működő szövetkezeti 
hitelintézet székhelye szerinti megyei napilapban legalább a megismételt közgyűlés előtt 3 nappal meghirdették.”

14. §  A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény 17/R. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  tagsági jogviszony a  tag halálával, a  jogi személy megszűnésével vagy kilépéssel, kizárással szűnik meg, 
az  igazgatóság köteles elhalasztani a  részjegy összegének visszafizetését, ha ennek következtében a  szövetkezeti 
formában működő szövetkezeti hitelintézet szavatolótőkéje nem éri el a Hpt. 79. § (2) bekezdésében meghatározott, 
a kombinált tőkepuffer követelménnyel növelt tőkekövetelményt, vagy nem teljesíti a 17/C. § (1) bekezdése szerint 
az  Integrációs Szervezet által egyedi alapon megállapított szavatolótőke-követelményt vagy a  jogszabályban 
meghatározott likviditási követelményeket.”

15. §  A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény 17/S. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/S.  § (1) Szövetkezeti hitelintézet átalakulása, egyesülése vagy szétválása a  Takarékbank Zrt. igazgatóságának 
előzetes hozzájárulásához kötött. A Takarékbank Zrt. igazgatósága nem tagadhatja meg az előzetes hozzájárulást, 
ha az átalakulás, az egyesülés vagy szétválás a szövetkezeti hitelintézet fizetőképességét, üzleti tervének teljesítését 
vagy az egyedi alapon megállapított szavatolótőke-szint elérését nem veszélyezteti. A Takarékbank Zrt. igazgatósága 
megtagadja az  előzetes hozzájárulást, ha az  adott szövetkezeti hitelintézet 19.  § (5)  bekezdése szerinti vizsgálata 
még nem ért véget, illetve ha az  véget ért, de az – vagy a  15.  § (16)  bekezdése szerinti vizsgálat  – tőkepótlás 
szükségességét állapította meg és ez még nem került végrehajtásra, vagy a tervezett intézkedés a betétesek vagy 
az egyetemlegességben tag más szövetkezeti hitelintézetek érdekeit veszélyeztetheti.
(2) Szövetkezeti hitelintézet átalakulása, egyesülése vagy szétválása esetén a lekötött tartalékba helyezett, fel nem 
osztható vagyont a jogutód lekötött tartalékába kell helyezni.”

16. §  A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény 17/T. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szövetkezeti hitelintézet végelszámolására az Integrációs Szervezetből kilépni kívánó szövetkezeti hitelintézetre 
irányadó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a  szövetkezeti hitelintézet legfőbb szerve által 
elhatározott végelszámoláshoz az Integrációs Szervezet igazgatóságának kifejezett előzetes hozzájáruló határozata 
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szükséges. A  szövetkezeti hitelintézet végelszámolására vagy felszámolására egyebekben a  Hpt.  47–66.  §-ának 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

17. § (1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény „10. Hatályba lépés” alcím címe helyébe a következő cím lép: „10. Hatály, felhatalmazások”.

 (2) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény a következő 21/B. §-sal egészül ki:
„21/B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazással összhangban az  Integrációs Szervezet mint kötelező intézményvédelmi szervezet 
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségét és sajátosságait kormányrendeletben szabályozza.”

18. §  Hatályát veszti a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/T. § (1) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

19. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

1. melléklet a 2014. évi XCI. törvényhez

 1. A  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.  évi XX.  törvény 2.  melléklete a  következő 13.  ponttal 
egészül ki:
[Az MFB Zrt. a  8.  § (3)  bekezdésének b)  pontja alapján a  következő gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni 
részesedéssel:]
„13. Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság”
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2014. évi XCIX. törvény
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról*

I. FEJEZET 
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

1. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.
(2) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó 
rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább 
az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a  települési 
önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve 
amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet 
összegével.
(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat
a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,
b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,
c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
ca) – ha a  10/C.  § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a  megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb 
összeggel szerepel – a  központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az 
önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,
cb) az adósságrendezési eljárás során a  hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre 
vonatkozik,
cc) – ha a  10/C.  § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a  megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb 
összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a  fővárosi önkormányzat és megyei jogú város 
önkormányzata esetében a  100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a  20 millió forintot, 
egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,
d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)–cc) alpontja szerinti, bármely jogi személy által 
megkötött ügylethez kapcsolódik.
(4) Az ugyanazon
a) fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek értékét a  (3) bekezdés c) pont 
cc) alpontjának alkalmazásakor,
b) adósnak nyújtott kezesség- és garanciavállalások értékét a (3) bekezdés d) pontjának alkalmazásakor
egybe kell számítani.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot 
keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját 
bevételeinek 50%-át.
(6) Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül 
lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás 
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a  víziközmű-társulattól annak 
megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe 
vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a  kezesség-, illetve 
garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.
(7) Az önkormányzat – uniós jogi aktusból következő vagy nemzetközi szervezettel szemben vállalt kötelezettségből 
eredő fejlesztés kivételével – nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi 
összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az (5) bekezdés szerinti mértéket.
(8) Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését 
a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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2. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. alcíme a következő 10/A–10/E. §-sal egészül 
ki:
„10/A. § (1) Az önkormányzat működési célra – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak naptári éven belül 
lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet.
(2) Az önkormányzat a  Kormány előzetes hozzájárulásával jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt 
fizetési kötelezettségének teljesítésére éven túli futamidejű működési célú hitelt vehet fel. A Kormány az ehhez 
szükséges előzetes hozzájárulást a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén adja meg.
(3) Az önkormányzat az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs 
hitelre naptári éven túli, működési célú ügyletet köthet.
(4) Az önkormányzat fejlesztésnek nem minősülő, a  központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más 
nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás 
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló, naptári éven túli működési célú ügyletet köthet.
10/B.  § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
a Kormány a következő feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá:
a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás adósságának a  központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti,
b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges 
kapacitás létrehozását eredményezi, azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, és
c) teljesül a 10. § (2) és (5) bekezdése szerinti feltétel.
(2) Az önkormányzat kezesség-, illetve garanciavállalásához a  Kormány abban az esetben járul hozzá, ha teljesül 
a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel, azzal, hogy e feltétel alkalmazása során az adósságot keletkeztető 
ügylet futamidejének vége alatt a kezesség, illetve garancia érvényesíthetőségét kell érteni.
(3) A Kormány az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyező összegű 
meglévő adósság visszafizetése, abban az esetben járul hozzá, ha teljesül a 10. § (5) bekezdésében meghatározott 
feltétel. Kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető esetben a  Kormány a  10.  § (5) bekezdésében 
meghatározott feltétel alkalmazásától eltekinthet.
(4) A Kormány az egyes ügyletekhez részben is hozzájárulhat vagy azokat elutasíthatja. A Kormány a több fejlesztési 
cél megvalósítását szolgáló ügyletek esetében a  fejlesztési célok vizsgálata alapján fejlesztési célonként hozhat 
döntést. A Kormány a fejlesztési cél figyelembevételével dönthet úgy is, hogy az annak teljesülését szolgáló ügylethez 
az önkormányzat által tervezettnél alacsonyabb összegben járul hozzá.
(5) A Kormány az (1)–(3) bekezdés szerinti hozzájárulást megtagadhatja, ha az ügylet nem kötelező önkormányzati 
feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi.
10/C.  § (1) Az önkormányzat a  tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett 
adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez – kivéve az adósságrendezési eljárás során 
a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító 
ügyleteket, valamint a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkezető ügyleteket – kapcsolódó fejlesztési 
céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja.
(2) Az önkormányzat a hozzájárulás iránti kérelméhez
a) hitel felvételének szándéka esetén a hitelt folyósító pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat közötti hitelszerződés 
tervezetét,
b) kötvény nyilvános kibocsátásának szándéka esetén a Magyar Nemzeti Bank, illetve az egyes törvényeknek a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013.  évi CXLIII.  törvény 
hatálybalépése előtt a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére jóváhagyásra benyújtandó tájékoztatót, 
illetve a jóváhagyott engedélyt,
c) kötvény zártkörű kibocsátásának szándéka esetén a befektető és az önkormányzat közötti, a kötvény lejegyzéséről 
vagy megvásárlásáról szóló megállapodás tervezetét,
d) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesi szerződés, illetve a garanciaszerződés és a kezességgel, illetve 
garanciával biztosított ügyletről szóló szerződés tervezetét és az adósnak az ügylet futamidejének végéig tartó 
időszakra vonatkozó pénzügyi információit,
e) egyéb adósságot keletkeztető ügylet esetén az ügyletet alátámasztó dokumentumokat
mellékeli.
10/D. § (1) A megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre, valamint a kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
szerződésmódosításokhoz a Kormány engedélyét kell kérni, ha



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11

a) a  szerződésmódosítást követően előálló kondíciók mellett kötött ügylet a  szerződésmódosítás időpontjában 
engedélykötelesnek minősül, és
b) a  módosított szerződés az eredetihez képest hosszabb futamidejű vagy nagyobb ügyletértékű, vagy az 
önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség az új futamidő lejártáig valamely évben meghaladja az eredeti 
szerződés szerinti értéket, vagy a kezesség, illetve garancia összege nő.
(2) A szerződésmódosításra vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti ügyletekre a 10/B. § (3) bekezdése szerinti ügyletekre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
10/E. § (1) A 100%-os önkormányzati tulajdonban álló olyan gazdasági társaság, amely nem minősül a kormányzati 
szektorba sorolt egyéb szervezetnek, adósságot keletkeztető ügyletét – a  naptári éven belül lejáró futamidejű 
adósságot keletkeztető ügylet kivételével – az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, 
amely a  10.  § (1) bekezdése szerint a  Kormány hozzájárulásához kötött. A hozzájárulás iránti kérelmet az adott 
gazdasági társaságban legnagyobb tulajdoni részesedéssel vagy hányaddal rendelkező önkormányzat nyújtja be. 
Egyenlő tulajdoni részesedés vagy hányad esetén a  kérelmet az érintett önkormányzatok megállapodása szerinti 
önkormányzat nyújtja be.
(2) A Kormány a hozzájárulást abban az esetben adja meg, ha az adósságot keletkeztető ügylet visszafizetése 
a) fejlesztési célú ügylet esetében – különösen a megvalósított fejlesztésből származó bevételek révén – biztosított,
b) működési célú ügylet esetében a gazdasági társaságot tulajdonoló önkormányzat támogatása nélkül biztosított.”

3. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény III. Fejezete a 13. §-át megelőzően a következő 
alcímnek megfelelő címmel egészül ki:
„4/A. Az Államadósság Kezelő Központ feladatai”

4. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény V. Fejezete a 28. §-át megelőzően a következő 
alcímnek megfelelő címmel egészül ki:
„8/A. A közterhek”

5. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A. § A 32–36. §-tól és a 38. §-tól csak különleges jogrend idején, az azt kiváltó körülmények okozta következmények 
enyhítéséhez szükséges mértékben vagy a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése esetén, a nemzetgazdasági 
egyensúly helyreállításához szükséges mértékben lehet eltérni.”

6. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény a következő alcímmel egészül ki:
„8/B. A bírságfizetési kötelezettség
38/B.  § (1) Törvény jogellenes magatartással összefüggésben pénzügyi joghátránnyal járó jogkövetkezményt 
(a továbbiakban: bírságfizetési kötelezettség) állapíthat meg. 
(2) Bírságfizetési kötelezettséget előírni, a  fizetésre kötelezettek körét, a  kedvezmények, mentességek körét és 
mértékét, a korlátlan enyhítés vagy a jogellenes magatartás csekély súlya miatt a kiszabás mellőzésének lehetőségét 
megállapítani kizárólag törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet, kivéve ha 
az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik.
(3) Törvény felhatalmazása alapján a  Kormány rendeletben állapíthatja meg a  bírság mértékét, megállapításának 
szempontrendszerét és a bírság megfizetése módjának részletszabályait.
(4) A bírságfizetési kötelezettséget megállapító törvényben meg kell határozni, hogy a bevétel az államháztartás mely 
alrendszerének bevételét képezi.
(5) A bírságfizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a  fizetési kötelezettség terhét 
növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között 
legalább 15 napnak el kell telnie.
(6) Jogszabály a  hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan nem növelheti a  bírságfizetési kötelezettséget, 
nem bővítheti a  bírságfizetésre kötelezettek körét, illetve nem szüntethet meg vagy korlátozhat kedvezményt, 
mentességet.
(7) Az e §-tól való eltérésre a 38/A. §-t kell alkalmazni.”

7. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény V. Fejezete a 39/A. §-át megelőzően a következő 
alcímnek megfelelő címmel egészül ki:
„8/C. A Stabilitási Megtakarítási Számla”



12 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 

8. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  törvény 45. § (1) bekezdése a következő d) ponttal 
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„d) a  10/E. § (1) bekezdése szerinti gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati 
hozzájárulás, valamint az erről benyújtandó önkormányzati kérelem részletszabályait.”

9. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény 46.  § (4) bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A 4. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.”

 (2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 38. § 2016. január 1-jén lép hatályba.”

10. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
 1. 2.  § (3) bekezdésében az „a többcélú kistérségi társulások és az egyéb, jogi személyiséggel rendelkező” 

szövegrész helyébe az „az önkormányzati” szöveg,
 2. 5. § (2) bekezdésében az „értékek” szövegrész helyébe az „érték” szöveg,
 3. 9.  § (1) bekezdésében a „likvid hitel” szövegrész helyébe a „naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot 

keletkeztető ügylet” szöveg,
 4. 9. § (2) bekezdés a) pontjában az „a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek” szövegrész helyébe az „az 

államháztartás” szöveg,
 5. V. Fejezetének  címében az „alapvető szabályai” szövegrész helyébe az „alapvető szabályai, a  pénzügyi 

joghátránnyal járó jogkövetkezményre és a Stabilitási Megtakarítási Számlára vonatkozó szabályok” szöveg,
 6. 39/A. § (1) bekezdésében a „külön jogszabály szerinti” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
 7. 39/C. § (1) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „jogszabályban” szöveg,
 8. 39/C. § (2) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározottak” szöveg,
 9. 45. § (1) bekezdés a) pontjában a „(3)” szövegrész helyébe az „(5)” szöveg,
10. 46. § (1) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2)–(5)” szöveg,
11. 53. §-ában az „V.” szövegrész helyébe a „8/A. alcíme” szöveg
lép.

 (2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
1. 6. alcímének címében a „feladata, hatásköre, működésének szabályai” szövegrész helyébe a „feladatai” szöveg,
2. 7. alcímének címében a „Tanács” szövegrész helyébe a „Költségvetési Tanács” szöveg
lép.

 (3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
1. 28. § (1) bekezdés a) pontjában az „illeték, bírság, pótlék” szövegrész helyébe az „illeték, pótlék” szöveg,
2. 28.  § (1) bekezdés b) pontjában az „eljárásért fizetendő eljárási” szövegrész helyébe az „eljárásért fizetendő 

felügyeleti díj, eljárási” szöveg,
3. 29. § (2) bekezdésében a „bírság, pótlék” szövegrész helyébe a „pótlék” szöveg,
lép.

11. § (1) Hatályát veszti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
1. 4.  § (1) bekezdésében a  „központi alrendszerének, az államháztartás önkormányzati alrendszerének és 

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek” szövegrész,
2. 13. § (6) bekezdésében a „(4) bekezdés d) pontja” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
1. 1. § c) pontja,
2. 13. § (4) bekezdés d) pontja,
3. 14. alcíme.

 (3) Hatályát veszti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39. §-a.
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2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

12. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény I. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:
„I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Értelmező rendelkezések
1. § E törvény alkalmazásában
1. agrártámogatás: a részben vagy egészben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott közvetlen, piaci, 
valamint intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból, az Európai Halászati Alapból, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott támogatások, valamint 
a központi költségvetésből tagállami hatáskörben nyújtott mezőgazdasági, halászati, erdészeti, vadgazdálkodási és 
vidékfejlesztési támogatások,
2. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint vagy csekély 
összegű támogatásként az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa alapján nyújtott támogatás,
3. átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal által közétett módszertan szerint a folyamatosan 
vezetett létszámnyilvántartás alapján számított mutató,
4. átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 
1. pontja szerinti fogalom,
5. előirányzat-átcsoportosítás: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének – az Országgyűlés vagy a  Kormány 
intézkedése, és a  fejezetet irányító szervek megállapodása esetén a  központi költségvetés, a  fejezetet irányító 
szerv intézkedése esetén a  fejezet, az államháztartás önkormányzati alrendszerében a  költségvetési rendelet, 
határozat összesített – kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű 
csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
6. előirányzat-módosítás: a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése,
7. európai uniós forrás: az Európai Unió költségvetéséből, az Európai Gazdasági Térség Európai Unión kívüli 
tagállamának költségvetéséből, valamint a Svájci Hozzájárulás programból származó forrás,
8. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti fogalom,
9. irányító szerv: a költségvetési szerv tekintetében az e törvényben meghatározott irányítási hatáskört gyakorló szerv,
10. Kormány irányítása alá tartozó  fejezet: a  központi költségvetésről szóló törvény  fejezete a  11. pontban 
meghatározott fejezetek kivételével,
11. Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv: az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szervek az Országgyűlés, a Köztársasági Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala, az Állami Számvevőszék, a  Bíróságok, az Ügyészség, a  Gazdasági Versenyhivatal, a  Magyar Tudományos 
Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetekhez tartozó költségvetési szervek kivételével,
12. kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet: a 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon kívül az Európai Közösséget 
létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló 
2009. május 25-i 479/2009/EK rendelet (a továbbiakban: 479/2009/EK rendelet) szerint a kormányzati szektorba sorolt 
szervezet,
13. kormányzati szektor egyenlege: a 479/2009/EK rendelet alapján számított egyenleg,
14. költségvetési támogatás: a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi 
alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások, ide nem értve
a) az adományokat, segélyeket, felajánlásokat,
b) a  pártok és pártalapítványok támogatását, az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek 
támogatásait,
c) a tanulóknak, hallgatóknak biztosított ösztöndíjakat,
d) kitüntetéshez kapcsolódóan nyújtott pénzjutalmakat,
e) a  fogyatékos és a  súlyos mozgáskorlátozott személyeknek ezen élethelyzetére tekintettel nyújtott pénzbeli 
ellátásokat,
f ) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény szerinti pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokat,
g) a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti foglalkoztatást elősegítő 
képzési támogatásokat,
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h) a  jogszabály alapján nyújtott családtámogatásokat, korhatár alatti ellátásokat, jövedelempótló és 
jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, az apákat megillető pótszabadsággal összefüggő költségek 
megtérítését, az energiafelhasználási támogatásokat, 
i) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait,
j) a közfoglalkoztatási támogatásokat, 
k) a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokat,
l) a vis maior támogatásokat,
m) a szomszédos államokban nyújtható oktatási támogatásokat,
15. kötelezettségvállalás: a kiadási előirányzatok, és – ha jogszabály azt lehetővé teszi – a 49. § szerinti lebonyolító 
szerv számára a  Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére fizetési 
kötelezettség vállalásáról szóló – így különösen a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés 
megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – szabályszerűen megtett jognyilatkozat,
16. középtávú költségvetési cél: a  költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a  gazdaságpolitikák 
felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendelet szerint készített aktuális 
konvergenciaprogramban a  strukturális egyenlegre meghatározott célérték, ami összhangban van a  stabilitási és 
növekedési paktum követelményeivel,
17. maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei 
és kiadásai tekintetében a  költségvetési maradvány, a  vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében 
a vállalkozási maradvány,
18. önkormányzati hivatal: a  polgármesteri hivatal, a  főpolgármesteri hivatal, a  megyei önkormányzati hivatal és 
a közös önkormányzati hivatal,
19. strukturális egyenleg: a kormányzati szektornak a gazdaság ciklikus hatásaitól és egyedi tételektől megtisztított 
egyenlege,
20. zárolás: a költségvetési kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, 
felfüggesztése.
2. Az államháztartás rendszere
2.  § Az államháztartás a  közfeladatok ellátásának egységes szervezeti, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási szabályok szerint működő rendszere.
3. § (1) Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerből áll.
(2) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozik
a) az állam,
b) a központi költségvetési szerv,
c) a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület, és
d) a c) pont szerinti köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerv.
(3) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik
a) a helyi önkormányzat,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: nemzetiségi 
önkormányzat),
c) a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: Mötv.) és 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) szerint létrehozott társulás, valamint 
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulás 
(a továbbiakban együtt: társulás),
d) a térségi fejlesztési tanács, és
e) az a)–d) pontban foglaltak által irányított költségvetési szerv.
3. A közfeladatok
3/A. § (1) Közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.
(2) A közfeladatok ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához szükséges 
pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg. 
A közfeladatok ellátásában államháztartáson kívüli szervezet jogszabályban meghatározott rendben közreműködhet.
(3) A közfeladatot meghatározó jogszabályban meg kell határozni a  közfeladat ellátásának módját és egyidejűleg 
rendelkezni kell az annak ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. Új közfeladat kizárólag az annak 
ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén írható elő vagy vállalható. Ha a pénzügyi fedezet 
már nem áll rendelkezésre, intézkedni kell a pénzügyi fedezet biztosításáról vagy a közfeladat megszüntetéséről.
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4. A tervezés, gazdálkodás és beszámolás alapvető szabályai, az államháztartás bevételei és kiadásai
4. § (1) Az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves 
költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel.
(2) A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi 
kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.
(3) A gazdálkodás során biztosítani kell a  bevételek és kiadások tervezés során meghatározott célhoz kötött 
felhasználását.
(4) A beszámolás során biztosítani kell, hogy valamennyi bevétel és kiadás teljes összegében, a költségvetési évek 
között összehasonlítható módon kerüljön számbavételre.
4/A. § (1) Az államháztartásban a bevételek és kiadások
a) a 6. § (2)–(6) bekezdése szerinti költségvetési bevételek és kiadások, és
b) a 6. § (7) bekezdése szerinti finanszírozási bevételek és kiadások.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a  költségvetési többlet vagy a  költségvetési hiány 
(a továbbiakban együtt: költségvetési egyenleg).
(3) A költségvetési többlet felhasználása és a  költségvetési hiány finanszírozása finanszírozási bevételeken és 
kiadásokon keresztül valósul meg.
(4) A bevételeket és a kiadásokat pénzforgalmi szemléletben kell számba venni. A pénzforgalomban megvalósuló 
tételek mellett a  Kormány rendeletében meghatározott pénzforgalommal nem járó kiegészítő tételeket is el kell 
számolni bevételként vagy kiadásként. 
(5) Nem lehet bevételként és kiadásként elszámolni a pénzeszközök olyan változásának hatását, amelyek előlegként 
nem jelentik azok végleges felhasználását, az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt átmenetileg nem 
számolhatók el, továbbá a pénzeszközök közötti pénzforgalommal, a  letéti és más megőrzésre, biztosítékul átvett 
pénzeszközök kezelésével, az államháztartáson belüli támogatások vagy a  bevételek beszedésének, kiadások 
teljesítésének lebonyolításával kapcsolatosak.
5. § (1) A költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési 
bevételi előirányzat) és költségvetési kiadások előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési kiadási előirányzat) 
az államháztartás központi alrendszere esetében a  központi költségvetésről szóló törvény, az államháztartás 
önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg.
(2) A központi költségvetés többletének felhasználásáról, hiányának finanszírozásáról és az államadósság kezeléséről – 
a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások központi költségvetésről szóló törvényben történő megállapítása 
nélkül – az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében 
a költségvetési többlet felhasználásáról, a hiány finanszírozásáról a finanszírozási bevételek előirányzott összegének 
(a  továbbiakban: finanszírozási bevételi előirányzat) és a  finanszírozási kiadások előirányzott összegének 
(a továbbiakban: finanszírozási kiadási előirányzat) megállapításával a költségvetési rendelet, határozat rendelkezik.
(3) A költségvetési bevételi előirányzatok és a finanszírozási bevételi előirányzatok (a továbbiakban együtt: bevételi 
előirányzatok) a  költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a  finanszírozási bevételek teljesítésének 
jogosultságát, a költségvetési kiadási előirányzatok és a finanszírozási kiadási előirányzatok (a továbbiakban együtt: 
kiadási előirányzatok) az azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(4) A költségvetési kiadások – a  központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető 
költségvetési kiadásai kivételével – a  költségvetésben megállapított (a  továbbiakban: eredeti előirányzat) vagy az 
év közben módosított (a  továbbiakban: módosított előirányzat) költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig 
teljesíthetők. A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
6.  § (1) A tervezés, gazdálkodás, beszámolás során a  bevételi előirányzatokat és a  kiadási előirányzatokat azok 
közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat 
közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani és 
bemutatni.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és 
kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók.
(3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból 
kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,
b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és 
más fizetési kötelezettségekből származnak,
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c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a  tulajdonosi 
bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,
d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból 
és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.
(4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint
a) a  felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási 
célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,
b) a  felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, 
valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,
c) a  felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott 
támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.
(5) Működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint
a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, 
valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,
c) a  dologi kiadások, amelyek a  készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, 
kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a  társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és 
a  természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből 
származnak,
e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre 
vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt 
előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.
(6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint
a) a  beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, 
részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,
b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott 
támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.
(7) Finanszírozási bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint
a) az államháztartás mindkét alrendszerében:
aa) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés 
a)–e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek és kiadások,
ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,
ac) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,
ad) a  költségvetési szerv,  fejezeti kezelésű előirányzat bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak 
különbségeként az államháztartás központi alrendszerében központi támogatásként, az államháztartás önkormányzati 
alrendszerében irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása,
b) kizárólag az államháztartás központi alrendszerében:
ba) a  Magyar Nemzeti Bank Részvénytársaságról szóló törvény alapján a  Magyar Nemzeti Bank és a  központi 
költségvetés közötti elszámolásokból a Magyar Nemzeti Bank deviza-árfolyamváltozásból származó eredményének 
(ideértve az eredménytartalékot is) és az értékpapírok értékesítéséből származó realizált eredményének tulajdonítható 
rész, előjelre való tekintet nélkül,
bb) a  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.  évi XX.  törvény 5.  § (2) bekezdése alapján vállalt 
árfolyam-garanciából eredő, a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB 
Zrt.) és az állam közötti elszámolások előjelre tekintet nélkül,
bc) az állam nevében a  többségi állami tulajdonú gazdasági társaságnak nyújtott tulajdonosi kölcsön és annak 
visszatérülése, ha a  kölcsön visszafizetése a  kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk – különösen 
a  pénzügyi, számviteli kimutatások és előrejelzések – alapján a  közfeladatok ellátásáért fizetendő összegen felüli 
központi költségvetési többlettámogatás biztosítása nélkül kellően megalapozott,
bd) a 78. § (4) bekezdése szerinti megelőlegezések és azok visszatérítése.
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(8) A kiemelt előirányzatokat és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a Kormány rendeletében meghatározott 
részletes közgazdasági jogcímekre (a továbbiakban: rovat) kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek.
4/A. Az államháztartás alrendszerei működtetésének alapvető szabályai
6/A. § (1) A központi költségvetésről szóló törvényben a költségvetési bevételi előirányzatok és a költségvetési kiadási 
előirányzatok
a) központi kezelésű előirányzatként,
b) fejezeti kezelésű előirányzatként,
c) társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzataiként,
d) elkülönített állami pénzalapok előirányzataiként,
e) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek előirányzataiként
jelennek meg.
(2) A központi kezelésű előirányzatok – a  (3)–(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az állam nevében 
beszedendő költségvetési bevételek és teljesítendő költségvetési kiadások elszámolására szolgálnak.
(3) A  fejezeti kezelésű előirányzatok a  fejezetet irányító szerv sajátos szakmai, ágazati feladatai ellátása vagy az 
államnak a  fejezethez tartozó költségvetési szervek tevékenységével kapcsolatban felmerülő, illetve szakmailag 
ahhoz kapcsolódó sajátos kötelezettségei teljesítése során felmerülő költségvetési bevételek és költségvetési 
kiadások elszámolására szolgálnak.
(4) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai a társadalombiztosítás rendszerének működtetése során az állam nevében 
beszedendő költségvetési bevételek és teljesítendő költségvetési kiadások elszámolására szolgálnak.
(5) Az elkülönített állami pénzalapok a  közfeladatok ellátása során az állam nevében beszedendő költségvetési 
bevételek és teljesítendő költségvetési kiadások alapszerű elszámolására szolgálnak. Elkülönített állami pénzalapot 
közfeladat részben vagy egészben államháztartáson kívüli forrásból történő ellátásának biztosítása céljából törvény 
hozhat létre. Az elkülönített állami pénzalapot létrehozó törvényben meg kell határozni
a) az elkülönített állami pénzalap rendeltetését,
b) az elkülönített állami pénzalap bevételi forrásait, teljesíthető kiadásai körét,
c) az elkülönített állami pénzalapért felelős személyt, testületet és – ha kijelölésre kerül – az elkülönített állami 
pénzalap kezelő szervét, és
d) az elkülönített állami pénzalap kezeléséhez szükséges kiadások finanszírozásának mértékét.
(6) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a  költségvetési 
szervek vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai tartalmazzák.
6/B.  § (1) A központi kezelésű előirányzatokhoz, a  fejezeti kezelésű előirányzatokhoz, az elkülönített állami 
pénzalapokhoz és a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjaihoz kapcsolódó tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a fejezetet irányító szerv látja el a következők figyelembevételével:
a) törvénnyel vagy kormányrendelettel alapított költségvetési szerv az alapításáról rendelkező törvény vagy 
kormányrendelet ilyen rendelkezése alapján a  Kormány rendeletében meghatározott szabályok szerint  fejezetet 
irányító szervi jogállással bír,
b) a fejezetet irányító szerv feladatait 
ba) a  központi költségvetésről szóló törvény azon  fejezetei tekintetében, amelyek kizárólag központi kezelésű 
előirányzatokat tartalmaznak, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott szerv, ennek hiányában az 
államháztartásért felelős miniszter,
bb) az elkülönített állami pénzalap tekintetében az elkülönített állami pénzalapért felelős személy, testület
látja el.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai esetében az (1) bekezdés szerinti feladatokat törvényben kijelölt kezelő 
szerv látja el.
(3) A központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat és az elkülönített állami pénzalapok előirányzata 
esetében jogszabály a fejezetet irányító szerv (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátására – a tervezéssel, az 
előirányzatok módosításával, átcsoportosításával és az éves költségvetési beszámoló jóváhagyásával kapcsolatos 
feladatok kivételével – kezelő szervet jelölhet ki. Ha e törvény központi kezelésű előirányzat,  fejezeti kezelésű 
előirányzat vagy elkülönített állami pénzalapok előirányzata kezelő szervéről rendelkezik, azon – kezelő szerv 
kijelölése hiányában – a fejezetet irányító szervet kell érteni.
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6/C.  § (1) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a  helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a  tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdést a helyi nemzetiségi önkormányzatra, az országos nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és 
a térségi fejlesztési tanácsra is alkalmazni kell, azzal, hogy
a) helyi önkormányzaton helyi nemzetiségi önkormányzatot, országos nemzetiségi önkormányzatot, társulást, illetve 
térségi fejlesztési tanácsot kell érteni,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a  helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött 
szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye 
szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja,
c) a társulás, térségi fejlesztési tanács bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a  társulási tanács munkaszervezeti feladatait 
ellátó költségvetési szerv, illetve a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete gondoskodik.
(3) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a költségvetési 
szervek bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai tartalmazzák.”

13. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi 
személy.
(2) A költségvetési szerv tevékenysége lehet
a) alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként 
meghatározott, valamint a  szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett 
tevékenység,
b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett 
termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység.”

14. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Költségvetési szerv akkor alapítható, ha a közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként biztosítható, 
a működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető és a költségvetési szerv 
működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.”

15. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv alapításáról jogszabályban, más alapító 
szerv által alapított költségvetési szerv esetén alapító okiratban kell rendelkezni. Jogszabállyal alapított költségvetési 
szerv esetén – a jogszabályban megjelölt alapítási időpontot megelőzően – a költségvetési szerv alapításáról alapító 
okiratot is ki kell adni.
(2) Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv – az Országgyűlés vagy a  Kormány által alapított 
költségvetési szerv alapító okiratát és annak módosítását az irányító szerv, a minisztériumét és a kormányhivatalét 
a miniszterelnök – adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.
(3) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv alapító okiratának kiadásához és 
módosításához – a miniszterelnök által kiadott alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv és a honvédelemért 
felelős miniszter által alapított költségvetési szerv kivételével – az államháztartásért felelős miniszter előzetes 
egyetértése szükséges.”

16. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a  költségvetési szerv irányítása a  következő hatáskörök gyakorlásának 
jogát jelenti:
a) a költségvetési szerv alapítása, átalakítása és megszüntetése,
b) a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
c) a költségvetési szerv vezetésére kinevezés vagy megbízás adása, a költségvetési szerv vezetőjének felmentése vagy 
a vezetői megbízás visszavonása, és – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a költségvetési 
szerv vezetőjével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
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d) a  költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy megbízásának 
visszavonása,
e) a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése, ennek keretében
ea) a  bevételi előirányzatokkal és a  kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, 
a  végrehajtás, illetve a  költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg nem valósításának veszélye esetén 
a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedések megtétele,
eb) a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az erőforrásokkal való szabályszerű és 
hatékony gazdálkodáshoz szükséges ágazati szakmai és a  gazdálkodási tevékenységre vonatkozó követelmények 
érvényesítése, betartásának számonkérése, ellenőrzése,
f ) a költségvetési szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás, 
g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása,
h) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
i) jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés, és
j) a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint a c)–i) pont 
szerinti irányítási hatáskörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.”

17. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. alcíme a következő 9/A. §-sal és 9/B. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) Az irányító szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges irányítási hatásköröket – ha törvény vagy 
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az irányító szerv vezetője, a  fejezetet irányító szervnek  címzett 
hatásköröket a fejezetet irányító szerv vezetője gyakorolja.
(2) Ha törvény kivételt nem tesz, az irányítási hatáskör gyakorlója az irányított költségvetési szerv hatáskörét nem 
vonhatja el és döntését nem változtathatja meg.
(3) Törvény vagy kormányrendelet – a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése 
(ide nem értve a  költségvetési szerv tevékenységének a  pénzügyi ellenőrzését), valamint a  9.  § f ) pontja szerinti 
irányítási hatáskör kivételével –
a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén az irányítási jogkört korlátozhatja,
b) meghatározhatja azokat az irányítási hatásköröket, amelyek a központi költségvetési szerv irányítása alá tartozó 
más költségvetési szervre mint középirányító szervre átruházhatók.
(4) Törvény vagy kormányrendelet a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén az 
irányítási jogkör gyakorlásával más szervet vagy személyt ruházhat fel. A költségvetési szerv tevékenységének 
törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése (ide nem értve a  költségvetési szerv tevékenységének a  pénzügyi 
ellenőrzését), valamint a 9. § f ) pontja szerinti irányítási hatáskör tekintetében kormányrendelet kizárólag törvény 
erre vonatkozó rendelkezése alapján adható ki.
(5) Jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén jogszabály, más költségvetési szerv esetén az átadó irányító szerv 
és az átvevő irányító szerv közötti megállapodás alapján a költségvetési szerv az államháztartás azonos alrendszerébe 
tartozó más irányító szerv irányítása alá kerülhet.
(6) Törvény elrendelheti, hogy a költségvetési szerv az irányító szervtől az államháztartás más alrendszerébe tartozó 
irányító szerv irányítása alá kerüljön.
9/B. § Ha jogszabály költségvetési szerv felügyeletét említi, azon
a) – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a 9. § b)–d) pontjában,
b) a 9. § e) pontjában, és
c) – kizárólag az a) és b) ponttal összefüggésben – a 9. § i) és j) pontjában
meghatározott hatáskörök együttesét kell érteni.”

18. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt 
nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy – az 
irányító szerv döntése alapján – az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. E rendelkezést 
nem kell alkalmazni az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az alaptevékenységként költségvetési szerv 
gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amely törvény, 
kormányrendelet alapján vagy az állam nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik.
(4b) Az irányító szerv döntése alapján a (4a) bekezdést a 100 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámot elérő 
költségvetési szervre is alkalmazni kell.”
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19. § (1) Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 11.  § (1)–(3a) bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(1) Az alapító szerv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetheti. A költségvetési szervet 
meg kell szüntetni, ha az alapítás 7/A. §-ban meghatározott valamely feltétele tartósan nem áll fenn.
(2) A költségvetési szerv általános jogutódlással történő megszüntetése átalakítással történhet. Átalakítás az egyesítés, 
a  szétválás, vagy ha az alapító szerv a  költségvetési szervet megszünteti, és az átalakítás során a  megszüntetett 
költségvetési szerv jogutódjaként új költségvetési szervet alapít.
(3) A költségvetési szerv más költségvetési szervvel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesíthető. Összeolvadásnál 
az összeolvadó költségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az átalakítással létrejövő új költségvetési szerv. 
Beolvadásnál a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az egyesítésben részt vevő másik költségvetési 
szerv.
(3a) Az alapító dönthet a költségvetési szerv különválás vagy kiválás útján több költségvetési szervvé szétválásáról. 
Különválás esetén a  különváló költségvetési szerv megszűnik, jogutódjai az átalakítással létrejövő költségvetési 
szervek. Kiválás esetén a kiválással érintett költségvetési szerv fennmarad, és a kiválással érintett szervezeti egységéből 
önálló költségvetési szerv jön létre.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-a a következő (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A költségvetési szerv szétválására akként is sor kerülhet, hogy
a) a kiváló szervezeti egység már működő költségvetési szervbe mint jogutódba olvad be (beolvadásos kiválás),
b) a különváló költségvetési szervből a különváló szervezeti egységek az átalakítás során már működő költségvetési 
szervbe mint jogutódokba olvadnak be (beolvadásos különválás).
(3c) Költségvetési szerv közös átalakítására a 8/A. §-t alkalmazni kell, azzal, hogy az alapító szerven kívül a Kormány 
is jogosult az irányítása vagy felügyelete alá tartozó, továbbá miniszter vagy miniszterek által alapított költségvetési 
szerv átalakítására.”

20. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, 
és
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
b) a  helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési 
kiadási előirányzatait
ba) kiemelt előirányzatok, 
bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek 
és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d) a  költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a  6.  § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti 
finanszírozási bevételi előirányzatokat,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló 
finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
f ) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes 
összegével együtt,
g) a  Gst 3.  § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és 
önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, 
illetve a  garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a  Gst 45.  § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
h) a  költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a  Mötv. 68.  § (4) bekezdése szerinti 
értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) 
bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.”
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21. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A fejezetet irányító szerv vezetője az általa irányított fejezetbe sorolt kiadási előirányzat felhasználásának 
szabályait – az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek kiadási előirányzata és 
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzatai kivételével – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
kiadott rendeletben állapítja meg. Jogalkotási jog hiányában a fejezetet irányító szerv vezetője – az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével – belső szabályzatot ad ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletben, belső szabályzatban a felhasználást – a költségvetési évre tekintet nélkül – 
mindaddig szabályozni kell, amíg annak eredeti vagy módosított kiadási előirányzatai terhére kifizetés teljesíthető.”

22. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19. alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § (1) A központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak alapján az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv, a  központi kezelésű előirányzat, a  fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami 
pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja bevételeiről és kiadásairól kiemelt előirányzatok és finanszírozási 
bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok bontású kincstári költségvetést kell készíteni.
(2) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, központi kezelésű előirányzat,  fejezeti 
kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja kincstári költségvetésben, 
a  helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított 
költségvetési szerv költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes 
rovatrend szerinti részletezéséről a  Kormány rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. 
A Kormány rendelete elrendelheti az elemi költségvetésben egyéb, a  gazdálkodással összefüggő tervadatok 
szerepeltetését is.
(3) A kincstári költségvetésnek és az elemi költségvetésnek, illetve a költségvetési rendeletnek, határozatnak és az 
elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási kiadási előirányzati 
szinten meg kell egyeznie.
(4) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított 
költségvetési szerv elemi költségvetését a  polgármester, a  nemzetiségi önkormányzat elnöke, a  társulási tanács 
elnöke vagy a térségi fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá. E bekezdés alkalmazásában a közös önkormányzati hivatal 
esetén polgármester alatt a közös önkormányzati hivatal irányító szervének vezetőjét kell érteni.”

23. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kormány – a nemzetbiztonsági szolgálatok alaptevékenységével összefüggő, nemzetbiztonsági szempontból 
speciális többletbevételei kivételével – rendeletben meghatározhatja a  költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű 
előirányzat bevételi előirányzatain felüli többletbevétel felhasználásának korlátait.”

24. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) A központi kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a  társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjai költségvetési bevételi előirányzatait – és szükség szerint ezzel összhangban a költségvetési kiadási előirányzatait 
– módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak.
(2) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetési bevételi előirányzatait 
és költségvetési kiadási előirányzatait az (1) bekezdésben meghatározott eseten kívül – a  86.  § (4) bekezdése 
szerint esetben az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulásával – a  fejezetet irányító szerv módosíthatja, 
ha a  költségvetési bevételi előirányzatok túlteljesítése vagy a  felülvizsgált és jóváhagyott előző évi költségvetési 
maradvány erre fedezetet biztosít.
(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi 
előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében foglalt esetekben módosíthatók.”

25. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.  § (1) A  fejezetet irányító szerv a  Kormány rendeletében meghatározott esetekben a  költségvetési évben 
a fejezeten belül új alcímet, jogcímcsoportot, jogcímet hozhat létre. Más esetben a fejezet címrendjének és a címrend 
alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek esetén 
a Kormány, a Kormány irányítása alá nem tartozó fejezetek esetén az Országgyűlés egyedi határozatban jogosult.
(2) A központi költségvetésről szóló törvény és e törvény eltérő rendelkezése hiányában a központi költségvetésről 
szóló törvény által megállapított kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra a  Kormány irányítása 
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alá tartozó  fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosítás esetén a  Kormány, a  nem a  Kormány irányítása alá 
tartozó fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosítás esetén az Országgyűlés egyedi határozatban jogosult.
(3) A központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában a  fejezetet irányító szerv az általa 
irányított fejezetbe sorolt
a) költségvetési szervek kiadási előirányzatai terhére előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, ha a  költségvetési 
szerv kiadási előirányzatain megtakarítás keletkezik vagy az átcsoportosítás a közfeladatok változásával, költségvetési 
szervek alapításával, átalakításával vagy megszüntetésével kapcsolatban szükséges,
b)  fejezeti kezelésű előirányzatok és elkülönített állami pénzalapok kiadási előirányzatai terhére előirányzat-
átcsoportosítást hajthat végre, ha
ba) azokon megtakarítás keletkezik,
bb) az előirányzat-átcsoportosítás a közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges,
bc) a  fejezeti általános tartalék  fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítása előre nem valószínűsíthető és nem 
tervezhető költségvetési kiadás teljesítéséhez szükséges,
bd) az az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv részére költségvetési támogatás 
biztosításával kapcsolatban szükséges,
be) az európai uniós források felhasználásához kapcsolódik vagy
bf) elkülönített állami pénzalap javára feladatátadással kapcsolatban szükséges.
(4) A (3) bekezdés alapján
a) fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításra a fejezetet irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján,
b) fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításra az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján
kerülhet sor.
(5) Az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulására van szükség a  (3) bekezdés a) pontja szerinti 
előirányzat-átcsoportosításhoz, ha az fejezetek között történik és a (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti 
előirányzat-átcsoportosításhoz. Nem kell az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása, ha az előirányzat-
átcsoportosítás a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet nem érint.
(6) A kincstár a  központi költségvetésről szóló törvény szerinti szerkezetben és bontásban havonta közzéteszi 
a  honlapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, továbbá a  központi kezelésű 
előirányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok, elkülönített állami pénzalapok és társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 
eredeti előirányzatait, módosított előirányzatait, valamint teljesítési adatait.
(7) Az előirányzat-átcsoportosítás formai követelményeit a Kormány rendeletben állapítja meg.”

26. §  Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 34.  § (4) és (5) bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként 
– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott 
támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A nemzetiségi önkormányzat, a  társulás, a  térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési 
szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)–(4) bekezdést 
kell alkalmazni, azzal hogy a  képviselő-testület hatáskörét a  nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, 
a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat 
elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

27. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A zárolás nem vonatkozhat a 32. § szerinti költségvetési kiadási előirányzatokra és az európai uniós forrásokból 
finanszírozott költségvetési kiadási előirányzatokra.”

28. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés 
alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen 
feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi 
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személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni 
azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetet kell érteni. Jogszabály más feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy 
azok alapján történő kifizetések feltételeként.”

29. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő 41/A. §-sal egészül ki:
„41/A.  § Valamely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más szervezet fizetési 
kötelezettségének az állam vagy az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által történő 
átvállalásáról kizárólag az Országgyűlés dönthet a központi költségvetésről szóló törvényben.”

30. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„30. Személyi juttatások, illetményszámfejtés
43. § (1) A személyi juttatások kiemelt előirányzatot a foglalkoztatottak jogviszonyaira és a személyi juttatások kiemelt 
előirányzaton elszámolandó egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok alapján kell megállapítani. A személyi juttatások 
kiemelt előirányzata a  megfelelő összegű munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt 
előirányzat nélkül nem tervezhető és hagyható jóvá.
(2) A költségvetési szervnél foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez kapcsolódóan legfeljebb az (1) bekezdés 
szerint számított személyi juttatások kiemelt előirányzat törvény alapján járó munkabérek, illetmények fedezetére 
szolgáló részének megfelelő mértékéig, a  munkavégzésre irányuló más jogviszony létesítéséhez kapcsolódóan 
legfeljebb az (1) bekezdés szerint számított személyi juttatások kiemelt előirányzat munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások fedezetére szolgáló részének megfelelő mértékéig 
vállalható kötelezettség.
44.  § (1) Az államháztartásban a  személyi juttatások kiemelt előirányzaton elszámolandó kiadásokkal kapcsolatos 
számfejtési és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok ellátása és – a nemzetiségi önkormányzat, a térségi fejlesztési 
tanács kivételével – a  törvényben meghatározott, az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási és befizetési 
kötelezettségek teljesítése központosítottan, a kincstár által működtetett központosított illetményszámfejtés útján 
történik. Az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási és befizetési kötelezettségek központosított teljesítésére 
a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kerül sor.
(2) A kincstárral kötött megállapodás alapján a  központosított illetményszámfejtéshez az államháztartásba nem 
tartozó szerv, szervezet is csatlakozhat. A megállapodás alapján végzett központosított illetményszámfejtés nem 
terjed ki az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási és befizetési kötelezettségek központosított teljesítésére.
(3) A központosított illetményszámfejtésre alkalmazott rendszer a költségvetési szervekre, a helyi önkormányzatokra, 
a  nemzetiségi önkormányzatokra, a  társulásokra és a  térségi fejlesztési tanácsokra vonatkozó, a  törzskönyvi 
nyilvántartásban szereplő adatokat a törzskönyvi nyilvántartásból veszi át.”

31. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állam nevében hitelt, kölcsönt az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság részére – a törvényben 
vagy miniszteri rendeletben kijelölt, valamint az Nvt. 8.  § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott tulajdonosi 
joggyakorló esetén annak kezdeményezésére – az MNV Zrt., a  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 
törvényben az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok esetében az MFB Zrt. nyújthat.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 6. § (7) bekezdés b) pont bc) alpontja alapján nyújtott tulajdonosi kölcsön vissza nem térülő összegét költségvetési 
kiadásként kell elszámolni a  visszafizetés elmaradásának – így különösen a  kölcsön, követelés elengedésének, 
beszámításának vagy tőkévé alakításának – időpontjában.”

32. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény VI. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:
„VI. FEJEZET 
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
34. A költségvetési támogatás általános szabályai
48.  § (1) Költségvetési támogatás törvény, kormányrendelet, a  Kormány egyedi határozata vagy támogatási igény 
alapján nyújtható. A támogatási igény formája lehet pályázat vagy kérelem. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet 
benyújtani.
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(2) A támogatási igényről jogszabályban, ennek hiányában a  fejezetet irányító szerv belső szabályzatában 
meghatározott személy, testület dönt.
(3) A kincstár által működtetett monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen 
költségvetési támogatás nem nyújtható.
48/A. § (1) Törvény, kormányrendelet vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott költségvetési támogatás, 
valamint a  támogatási igény elbírálása és elfogadása (a  továbbiakban együtt: támogatási döntés) esetén 
a kötelezettségvállalási jogkört gyakorló személy (a továbbiakban: támogató) és a kedvezményezett között
a) közigazgatási hatósági határozattal vagy hatósági szerződéssel közigazgatási jogi jogviszony,
b) támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel polgári jogi jogviszony
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: támogatási jogviszony] jön létre.
(2) A támogatási jogviszonyban a támogató költségvetési támogatás nyújtására, a kedvezményezett pedig a számára 
megállapított kötelezettség teljesítésére köteles.
(3) Támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. Ha a támogatói 
okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a  támogatási igénytől, a  támogatási jogviszony létrejöttéhez 
a  kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. Elfogadásnak kell tekinteni azt is, ha a  kedvezményezett 
a  támogatói okiratban meghatározott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot. Ha a  támogató a  kedvezményezett 
nyilatkozatában foglaltakat elfogadja, a támogatási jogviszony a nyilatkozat tartalmának megfelelő támogatói okirat 
közlésével jön létre.
(4) Ha a költségvetési támogatás biztosítására fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással kerül sor, a támogatási 
szerződésre a  33.  § (4) bekezdése szerinti megállapodás kormányrendeletben meghatározott tartalmi és formai 
követelményeit is alkalmazni kell.
(5) A támogatási szerződést a  támogató a  kedvezményezett javára egyoldalúan módosíthatja. A támogatási 
szerződésnek a kedvezményezett hátrányára történő módosítására akkor van lehetőség, ha a támogatási szerződésben 
a felek ekként állapodtak meg, vagy ha a támogató általános szerződési feltételt alkalmaz, és az általános szerződési 
feltételben a támogató ezt kikötötte.
(6) A támogatási szerződés alapján létrejött támogatási jogviszonyra – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az 
e törvényben meghatározott feltételeket a közigazgatási hatósági határozattal, hatósági szerződéssel vagy támogatói 
okirattal létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell.
48/B.  § A 14.  § (3) bekezdése szerinti  fejezet költségvetési kiadási előirányzatai terhére nyújtott költségvetési 
támogatások esetén a  helyi önkormányzat a  támogatóval szembeni kötelezettségeit a  kincstár útján teljesíti 
a Kormány rendeletében meghatározottak szerint.
49. § A fejezetet irányító szerv a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával lebonyolító szervet, 
az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására közreműködő 
szervezetet is megbízhat, ha azt jogszabály lehetővé teszi.
35. A költségvetési támogatás biztosításának és rendelkezésre bocsátásának módja
50. § (1) Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi 
kötelezettségének eleget tett, és
c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.
(2) Ha a  költségvetési támogatás magyarországi beruházások ösztönzéséhez kapcsolódóan közvetlenül nyújtott 
fejlesztési célú költségvetési támogatásként kerül biztosításra, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételről 
a Kormány egyedi határozatban dönt.
(3) Nem részesülhet költségvetési támogatásban
a) az, aki a  támogatási döntést meghozta vagy aki a  támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként 
részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, 
megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személy közeli hozzátartozója,
d) az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, 
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy 
a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
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(4) A támogatási igény benyújtásának feltételéül előírható, hogy a  támogatási igény benyújtójának ne legyen 
esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe 
tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).
(5) Jogszabály, pályázati kiírás az (1)–(4) bekezdésben meghatározottakon kívül további kizáró okokat is megállapíthat.
50/A.  § A visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint 
a  költségvetési támogatás visszavonása, a  támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén 
visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából – a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel – 
a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.
50/B. § Ha a költségvetési támogatás részben vagy egészben az Európai Unió valamely közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusában meghatározott feltételek szerint kerül nyújtásra, a költségvetési támogatás az 50. §-tól és az 50/A. §-tól 
eltérően akkor biztosítható, ha a  támogatási igény benyújtója megfelel az uniós jogi aktusban meghatározott 
feltételeknek. Jogszabály, pályázati kiírás további feltételeket csak abban az esetben állapíthat meg, ha azt az uniós 
jogi aktus nem zárja ki.
51. § (1) A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy 
teljesítésarányosan történhet.
(2) Az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusának eltérő rendelkezése hiányában az államháztartáson kívüli 
természetes személynek és jogi személynek folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a  kedvezményezettet 
terhelő köztartozás összegét – a  Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az állami adó- és 
vámhatóság adatszolgáltatása alapján – az agrártámogatások esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 
szerv, más költségvetési támogatás esetén a  kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi 
számláján jóváírja.
(3) A központi költségvetésről szóló törvény alapján nem állami intézmény fenntartójának az általa vagy intézménye 
útján ellátott köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatra tekintettel biztosított költségvetési 
támogatás esetében a  (2) bekezdést a  nem állami intézmény fenntartója és az általa fenntartott intézmény 
köztartozására is alkalmazni kell.
52. § (1) A költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei 
fennállnak – közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.
(2) A költségvetési támogatás nem köthető olyan feltételhez, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattevőjét előzetesen 
válasszák ki. Ez a  rendelkezés nem zárja ki, hogy a  támogatási igény elbírálását megelőzően közbeszerzési eljárás 
kerüljön megindításra, vagy a támogató annak megindítását határozza meg a költségvetési támogatás feltételeként.
(3) A támogató a támogatási döntésre vonatkozó tájékoztatásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként 
előírhatja a  támogatási szerződéskötést megelőzően közbeszerzési eljárás lefolytatását vagy a  támogatási 
szerződésben a közbeszerzési eljárás megindításának előfeltételéül a közbeszerzési dokumentumok ellenőrzését és 
annak megindítását a támogató egyetértéséhez kötheti.
52/A. § Ha a központi költségvetésről szóló törvény eltérően nem rendelkezik, a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet 
terhére nyújtott költségvetési támogatást a folyósítását követő év december 31-éig lehet felhasználni. 
36. Beszámolás, visszakövetelés
53.  § A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a  költségvetési támogatás rendeltetésszerű 
felhasználásáról. Ha a  kedvezményezett a  beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő 
módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a  költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. 
A felfüggesztett költségvetési támogatás – ha annak feltételei egyébként fennállnak – a beszámolási kötelezettség 
teljesítését követően kerülhet folyósításra.
53/A.  § (1) A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén a támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt 
felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.
(2) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, 
továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása 
esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Kormány rendeletében 
meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az 
államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség 
nem terheli.
(3) Nemteljesítés esetén a visszafizetési kötelezettség érvényesítése elsősorban a biztosíték érvényesítésével történik. 
Ennek eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság a támogató 
megkeresésére adók módjára hajtja be. Ha a nem természetes személy kedvezményezett jogszabály alapján mentesül 
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a  biztosíték nyújtása alól és a  jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatással összefüggésben keletkező 
visszafizetési kötelezettségét a  támogató által meghatározott határnapig nem teljesíti, illetve annak részletekben 
történő teljesítése esetén a részletfizetési kötelezettségét elmulasztja, a támogató kezdeményezése alapján az állami 
adóhatóság a kedvezményezett és a kedvezményezettben többségi befolyással rendelkező szervezet adószámát törli.
37. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése
54. § (1) A támogató a költségvetési támogatás felhasználását
a) a 48/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogviszony esetében a hatósági ellenőrzés szabályai,
b) a 48/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási jogviszony esetében a Kormány rendeletében meghatározott 
szabályok
szerint ellenőrzi.
(2) A kedvezményezett köteles a  költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a  költségvetési 
támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban 
a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, 
valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a kedvezményezett az ellenőrző szerv munkáját 
ellehetetleníti, a támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat.
38. Nyilvánosság
54/A. § A kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési 
támogatások felhasználásának összehangolásában.
54/B. § (1) A támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik
a) a támogatási igényhez kapcsolódóan a támogatási igény benyújtója nevére, a támogatási igény céljára és az igényelt 
költségvetési támogatás mértékére, a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára,
b) a  támogatási döntéshez kapcsolódóan a  támogatási döntés meghozatalára jogosult személy, testület esetén 
a testület tagjainak nevére és a költségvetési támogatás megállapított mértékére,
c) a  költségvetési támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a  támogató által megállapított, 
a támogatási jogviszonyt érintő lényeges tényekre, körülményekre
vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről.
(2) A monitoringrendszerben kezelt adatok a  támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év 
elteltével törölhetők.
(3) A monitoringrendszerben nyilvántartott adatok kereshetőségét, pályázatonként, pályázónként, összeghatár 
szerint és más módon csoportosított lekérdezhetőségét bárki számára, ingyenesen biztosítani kell.
54/C. § (1) Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott 
döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel 
összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok megismerésére a  közérdekű adatokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell 
alkalmazni.
39. Egyéb szabályok
55. § A támogató és a támogató nevében eljáró szervezet az 50. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel 
ellenőrzése céljából, a  kedvezményezett nyilatkozata alapján a  költségvetési támogatás folyósításától számított 
öt évig, vagy – ha az későbbi – a költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli
a) a kedvezményezettnek az Nvt. 3. § 1. bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti jogállására vonatkozó adatot,
b) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § 1. bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,
ba) a  kedvezményezett tényleges tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, 
befolyásának és szavazati jogának mértékét,
bb) a kedvezményezettben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy 
szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, tulajdoni 
hányadának, befolyásának és szavazati jogának mértékét,
bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosainak 
természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét,
bd) a  kedvezményezett és a  bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
adóilletőségét,
be) a  kedvezményezett és a  bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
ellenőrzött külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a  társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott adatokat,
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c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § 1. bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,
ca) a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek természetes személyazonosító adatait,
cb) a kedvezményezett és a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével 
működő szervezet nevét,
cc) a  kedvezményezettnek és a  kedvezményezett vezető tisztségviselőjének a  cb) alpont szerinti szervezetben 
fennálló tulajdoni hányadának mértékét,
cd) a  cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító adatait, tulajdoni 
hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét,
ce) a cb) alpont szerinti szervezet átláthatóságának vizsgálatához e §-ban előírt, a cd) alpontban meghatározottakon 
kívüli adatokat és
cf ) a kedvezményezett székhelyét.
56. § A támogató a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig a honlapján vagy – ha a támogató honlappal 
nem rendelkezik – a támogató irányító szervének honlapján közzéteheti a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet kedvezményezettre vonatkozóan
a) az 55. § a) pontja szerinti adatot,
b) az 55. § b) pont bb) és bd) alpontja szerinti adatot,
c) az 55. § b) pontja szerinti kedvezményezett tényleges tulajdonosainak nevét, tulajdoni hányadát, befolyásának és 
szavazati jogának mértékét,
d) az 55. § b) pont bb) alpontja szerint szervezet tényleges tulajdonosainak nevét, tulajdoni hányadát, befolyásának 
és szavazati jogának mértékét,
e) az 55. § c) pontja szerinti kedvezményezett vezető tisztségviselőjének nevét,
f ) az 55. § c) pont cb), cc) és cf ) alpontja szerinti adatot és
g) az 55. § c) pont cb) alpontja szerinti szervezet tényleges tulajdonosainak nevét, tulajdoni hányadát, befolyásának 
és szavazati jogának mértékét.
56/A. § A Kormány rendeletben a költségvetési támogatásokra vonatkozó további szabályokat állapíthat meg.”

33. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény VII. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:
„VII. FEJEZET 
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
40. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 
igénylése
57. § (1) A helyi önkormányzat az általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat (e Fejezet 
alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a kincstár útján igényli, azok módosítását a kincstár útján kezdeményezi, 
és azokról a kincstár útján mond le.
(2) A kincstár a  rendelkezésére álló adatok alapján, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzi a  támogatások 
igénylésének és módosításának megalapozottságát.
(3) Ha a kincstár az igénylésben meghatározott mutatószámot megalapozatlannak tartja, a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján hivatalból megindított eljárás keretében legkésőbb a  költségvetési év október 15-éig kötelezi 
a  helyi önkormányzatot, hogy a  mutatószámon a  kincstár által meghatározott változtatásokat a  soron következő 
mutatószám módosításkor vezesse át. Nem kell határozatot hozni, ha a helyi önkormányzat a kincstár álláspontját 
alátámasztó bizonyítékok ismertetése során az eltérés jogszerűségét igazolja.
(4) Ha a helyi önkormányzat a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a kincstár jogosult az általa meghatározott 
mutatószámok átvezetésére.
(5) A helyi önkormányzat a soron következő mutatószám módosításkor a kincstár (3) bekezdés szerinti határozatában 
szerepeltetett mutatószámhoz képest eltérő mutatószámot szerepeltethet, ha azt a helyi önkormányzatnak a határozat 
jogerőre emelkedését követően átvett vagy átadott feladat indokolja. A feladat átvételének, átadásának helyi 
önkormányzat általi bizonyítása alapján a kincstár a (3) bekezdés szerinti határozatát módosíthatja, visszavonhatja.
(6) A kincstár (3) bekezdés szerinti határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálata bíróságtól 
kérhető. A perre a  helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes. 
A bíróság a határozat felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó 
rendelkezéseit – a (7) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – alkalmazva, soron kívül jár el.
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(7) A keresetlevelet a kincstárnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani 
vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevélben a  kincstár (4) bekezdés szerinti intézkedésének 
felfüggesztése nem kérelmezhető. A bíróság a kincstár (3) bekezdés szerinti határozatát megváltoztathatja.
41. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 
elszámolása és felülvizsgálata
58. § A helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában számol el a számára a költségvetési évben folyósított 
támogatásokkal.
59. § (1) A kincstár a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolója alapján a Ket. szerinti hatósági ellenőrzés 
keretében felülvizsgálja a  támogatások elszámolását, felhasználását. A felülvizsgálat során a  kincstár az Állami 
Számvevőszék jelentéseiben foglalt megállapításokat is figyelembe veszi.
(2) A felülvizsgálat megszervezése során biztosítani kell, hogy valamennyi helyi önkormányzatnál a  felülvizsgálat 
esetében legalább négyévente – a  kincstár által meghatározott támogatási jogcímek tekintetében – helyszíni 
ellenőrzésre kerüljön sor, amely a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési időn belül, a korábban nem vizsgált 
időszakra és jogcímekre is kiterjeszthető.
(3) A felülvizsgálat kiterjed az éves költségvetési beszámoló alapjául szolgáló dokumentumoknak a  helyi 
önkormányzatnál, a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervnél, továbbá – szükség esetén – valamennyi 
érintett gazdálkodó szervezetnél és más jogi személynél történő ellenőrzésre is.
(4) A felülvizsgálat szakmai szabályait, módszereit a  kincstár az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
alakítja ki.
60. § Ha a kincstár a felülvizsgálat során az éves költségvetési beszámolóban közölt adatokhoz képest eltérést tár fel, 
a Ket. 94. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban megállapítja a helyi önkormányzatot megillető vagy az általa 
visszafizetendő támogatás összegét. A határozat bíróság általi felülvizsgálatára az 57.  § (6) és (7) bekezdését kell 
alkalmazni.
42. Egyéb szabályok
60/A. § (1) Ha a helyi önkormányzat
a) a támogatáshoz valótlan adatot szolgáltatott,
b) az igénybe vett támogatást nem a megjelölt célra használta fel,
c) a jogszabályban meghatározott arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, illetve
d) a támogatásra vonatkozó valamely feltételt megszegett
[e Fejezet alkalmazásában az a)–d) pont a  továbbiakban együtt: jogosulatlan igénybevétel], a  támogatásról vagy 
annak a jogosulatlan igénybevétellel érintett részéről haladéktalanul köteles lemondani és azt visszafizetni.
(2) Jogosulatlan igénybevétel esetén és a  visszafizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a  helyi 
önkormányzat jogszabályban meghatározott mértékű ügyleti, illetve azon felül késedelmi kamatot fizet. Ha a helyi 
önkormányzat visszafizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a kincstár – az engedélyezett részletfizetés kivételével 
– beszedési megbízást nyújt be a kötelezett fizetési számlájára.
(3) A helyi önkormányzat kérelme alapján a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségére vonatkozóan – a késedelmi 
kamat kivételével – a kincstár legfeljebb tizenkét havi részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy 
kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. A részletfizetésről hozott határozattal 
szemben nincs helye fellebbezésnek. A részletfizetési kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása 
esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.
(4) Ha a  helyi önkormányzat a  részletfizetést engedélyező határozatban foglalt fizetési kötelezettségének 
a határozatban foglaltak szerint nem tesz eleget, a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség egy összegben, azonnal 
esedékessé válik. Ha az így keletkezett egyösszegű fizetési kötelezettséget a kötelezett az esedékessé válást követő 
tizenöt napon belül nem teljesíti, a kincstár beszedési megbízást nyújt be a kötelezett fizetési számlájával szemben.
60/B.  § A helyi önkormányzat kérelme alapján a  kincstár által e törvény alapján benyújtott beszedési megbízást 
a kincstár nem nyújtja be vagy a már benyújtott beszedési megbízást visszavonja, ha a kérelmező igazolja, hogy az 
általa fizetendő munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését a beszedési megbízás érvényesítése veszélyeztetné.”

34. §  Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 61.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(1) Az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, 
gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű 
teljesítésének biztosítása.
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(2) Az államháztartás külső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevőszék látja el. Az Állami 
Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének korlátozása nélkül e törvényben meghatározott esetben külső ellenőrzést 
a kincstár is végezhet.”

35. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. alcíme a következő 68/A. §-sal egészül ki:
„68/A. § Az európai támogatásokat auditáló szerv által végzett ellenőrzésre a 63. § (2) és (4) bekezdését, 64. § (1) és (2) 
bekezdését, 65. § (1) bekezdését, (2) bekezdés a) pontját és (3)–(5) bekezdését alkalmazni kell.”

36. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő 45/A. alcímmel egészül ki:
„45/A. A kincstári ellenőrzés
68/A. § (1) A kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési 
tanács és az általuk irányított költségvetési szerv
a) számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének,
b) a 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének,
c) az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének
vizsgálatára terjed ki.
(2) A kincstár ellenőrzésére a 63. § (2) és (4) bekezdését, a 64. §-t, a 65. § (1)–(5) bekezdését és a 66. §-t kell alkalmazni.
(3) A kincstári ellenőrzés szakmai szabályait, módszereit a kincstár az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
alakítja ki.”

37. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kincstár a  Kormány rendeletében meghatározott esetekben és módon a  Kincstári Egységes Számla terhére 
megelőlegezheti egyes kiadások teljesítésének fedezetét. A megelőlegezésre a Kormány rendeletében meghatározott 
feltételekkel és módon, díj és kamat felszámítása nélkül kerülhet sor.”

38. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A helyi önkormányzat kérelme alapján, ha a helyi önkormányzat bizonyítja, hogy az általa fizetendő munkabérek, 
illetmények és ellátások kifizetésének fedezete nem áll rendelkezésére, a  kincstár megállapodást köthet a  helyi 
önkormányzattal, hogy az önkormányzat megbízása alapján a kérelmező helyi önkormányzatnak a nettó finanszírozás 
keretében járó támogatások, egyéb támogatások, illetve önkormányzati befizetések terhére közvetlenül fizesse ki 
a megállapodásban meghatározott időszakban a helyi önkormányzat által fizetendő munkabéreket, illetményeket 
és ellátásokat.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az e törvényben foglaltak alapján a kincstár által a helyi önkormányzat fizetési számlájára benyújtott beszedési 
megbízás kilencven napon belül nem teljesül, a követelés és annak kamata köztartozásnak minősül és azt az állami 
adóhatóság adók módjára hajtja be.”

 (3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 83. § (6) és (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(6) Ha a  helyi önkormányzat a  Mötv. 111/A.  §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a  helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap 
első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás 
folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely 
kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának 
felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.
(6a) Ha a helyi önkormányzat, illetve a nemzetiségi önkormányzat a kötelezettségnek a költségvetési évben legkésőbb 
december 5-éig nem tesz eleget, a költségvetési év során felfüggesztett támogatások összege az adott költségvetési 
évben nem folyósítható részére. Az előző évről vagy évekről áthúzódóan felfüggesztett támogatások abban az évben 
folyósíthatók a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat számára, amelyik évben a kötelezettségét teljesíti.”

39. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(3) A kincstár (1a) és (2) bekezdés szerinti határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a  határozat bírósági 
felülvizsgálatára az 57. § (6) és (7) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy a bíróság határozata ellen felülvizsgálatnak 
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nincs helye. A kincstár (1a) és (2) bekezdés szerinti határozatában foglaltak részletekben történő teljesítése a 60/A. § 
(3) és (4) bekezdése szerint kérhető és engedélyezhető.
(4) Az engedélyezett részletekben történő teljesítés kivételével, ha a települési önkormányzat, illetve az önkormányzati 
hivatal a kincstár (1a) és (2) bekezdés szerinti határozatában foglaltaknak a határozat közlését követő tizenöt napon 
belül nem tesz eleget, a meg nem fizetett összeg és a bírság együttes összegének erejéig a kincstár – a határozat 
bírósági felülvizsgálatára tekintet nélkül – beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzat fizetési számlájával 
szemben. A beszedési megbízás visszavonására a 60/B. §-t kell alkalmazni.”

40. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„60. A beszámolás általános szabályai
87. § A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról
a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év 
utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás)
kell készíteni.”

41. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90. § (3) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
(Az Országgyűlés részére zárszámadáskor tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:)
„i) a helyi önkormányzatok által kibocsátott garanciák és kezességek állományát,
j) az államháztartás központi alrendszerében és önkormányzati alrendszerében, valamint a kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezeteknél a nem teljesítő hitelkövetelések állományát, és”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az Országgyűlés részére zárszámadáskor tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:)
„k) a központi költségvetés címrendjének évközi változásait.”

42. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a  jegyző 
készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 
harminc napon belül, de legkésőbb a  költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 
zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § 
szerinti ellenőrzése keretében a  helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített 
jelentését.”

43. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Egyedi állami kezesség nemzetközi pénzügyi intézmények felé a Polgári Törvénykönyvtől eltérő feltételekkel, az 
e szervezetekkel kölcsönösen elfogadott tartalommal és formában is vállalható.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Egyedi állami kezesség és jogszabályi állami kezesség nem vállalható olyan kötelezettség biztosítására, amelynek 
jogosultja az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv.”

44. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Kiállítási garancia és kiállítási viszontgarancia állami tulajdonban álló kiállítási tárgyra nem vállalható.”

45. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„96.  § (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet, garanciát a  helyi önkormányzat érvényesen hitel, kölcsön 
visszafizetésére vagy kötvény megfizetésére vállalhat, ha a visszafizetés a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó 
információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és 
a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított.
(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a  kezesség, garancia vállalásának feltétele az állami támogatási 
szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető 
módon tartalmazó garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötése.”
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46. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. § (1) A költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre és 
a  törzskönyvi nyilvántartásból való törlésével, a  törlés napjával szűnik meg. A költségvetési szerv létrehozásáról, 
átalakításáról, illetve megszüntetéséről rendelkező alapító okirat későbbi időpontot, törvény vagy kormányrendelet 
más időpontot is megállapíthat a  létrejövetel, átalakítás, illetve megszüntetés napjaként, ez esetben a  kincstár 
a  költségvetési szervet ezen időponttal jegyzi be a  törzskönyvi nyilvántartásba, illetve törli a  törzskönyvi 
nyilvántartásból.
(2) Átalakítás esetén a  megszűnő költségvetési szervet a  jogutód költségvetési szerv vagy szervek bejegyzésével 
egyidejűleg, a jogutód vagy jogutódok feltüntetésével kell törölni a törzskönyvi nyilvántartásból.
(3) A költségvetési szerv alapító okiratának a  költségvetési szerv átalakítását, megszüntetését nem eredményező 
módosítása a  bejegyzés napjától alkalmazandó, kivéve ha törvény vagy kormányrendelet más időpontot vagy az 
alapító okirat módosítására irányuló kérelem későbbi időpontot állapít meg.
(4) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését megelőzően, a költségvetési szerv alapító okirata 
(3) bekezdés szerinti módosításának törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése hiányában, illetve a költségvetési 
szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törlését követően a költségvetési szerv által megkötött szerződés semmis.”

47. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68. alcíme a következő 105/A. §-sal és 105/B. §-sal egészül ki:
„105/A.  § (1) A helyi önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, a  társulás, a  térségi fejlesztési tanács és 
a  jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy 
(e § alkalmazásában a továbbiakban: nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy) az alapító szerv által vagy 
törvényben meghatározott napon jön létre és szűnik meg.
(2) A kincstár jogutód nélküli megszűnés esetén a megszüntető szerv bejelentésétől vagy a megszűnést meghatározó 
törvényi rendelkezés hatálybalépésétől, jogutóddal történő megszűnés esetén a  jogutód bejelentésétől számított 
tizenöt napon belül, a jogutód feltüntetésével törli a nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személyt a törzskönyvi 
nyilvántartásból. 
(3) A nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személyre vonatkozó bejegyzés módosítása a  bejegyzés napjától 
alkalmazandó, kivéve ha törvény más időpontot, vagy az adatmódosításra irányuló kérelem későbbi időpontot állapít 
meg.
105/B.  § (1) A kincstár a  jogszabálysértő bejegyzést akkor törölheti, a  hibás bejegyzést akkor javíthatja vagy az 
elmulasztott bejegyzést akkor pótolhatja, ha az annak alapjául szolgáló adat, körülmény jogszabályból következik, 
arról a kincstárnak hivatalos tudomása van, illetve a törzskönyvi jogi személy vagy az irányító szerv adatszolgáltatása 
alapján megállapítható.
(2) A bejelentési, adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan 
adattartalommal vagy ugyanabban az eljárásban több alkalommal hiányosan teljesítő szerv ötszázezer forintig 
terjedő bírsággal sújtható. A bírság kiszabásánál a kincstár mérlegeli az eset összes körülményét, a kötelezettségszegő 
jogellenes magatartásának súlyát, gyakoriságát. A körülmények mérlegelése alapján a kincstár a kötelezettségszegés 
súlyához igazodó, arányos bírságot szab ki, vagy indokolt esetben a bírság kiszabását mellőzi.”

48. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az egységes szociális nyilvántartásból)
„f ) a  települési önkormányzat képviselő-testülete a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 
szerint a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeinek meghatározása érdekében szükséges 
adatokat”
(közvetlen lekérdezéssel díjmentesen elérheti.)

49. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kincstár a  központosított illetményszámfejtés keretében jogosult a  munkabér, az illetmény, a  tiszteletdíj, 
a  költségtérítés, egyéb pénzbeli juttatás és a  megállapodás alapján biztosítottnak minősülő személy juttatásának 
számfejtése, kifizetése és annak ellenőrzése céljából az érintett
a) természetes személyazonosító adatainak, állampolgárságának, nemének, lakcímének, társadalombiztosítási 
azonosító jelének, adóazonosító jelének, fizetési számlaszámának,
b) munkabére, illetménye, tiszteletdíja, költségtérítése és egyéb pénzbeli juttatása, mindezek után fizetendő adók és 
járulékok, valamint az ezekből behajtandó követelések mértékének,
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c) a  b) ponttal összefüggésben házastársa, élettársa és eltartott gyermeke természetes személyazonosító 
adatainak, lakcímének, társadalombiztosítási azonosító jelének és adóazonosító jelének, valamint a  munkabér, 
illetmény, tiszteletdíj, költségtérítés és egyéb pénzbeli jutatás után fizetendő adókhoz és járulékokhoz kapcsolódó 
kedvezményekhez szükséges személyes adatainak,
d) iskolai és egyéb végzettségére vonatkozó adatának,
e) foglalkoztatásával összefüggésben a fennálló és a korábbi munkahely megnevezésének, a jogviszony jellegének, 
a beosztásának, a besorolásának, a munkakörének, a jogviszonya kezdete és befejezése időpontjának
kezelésére.”

50. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108.  § (1) A Kormány rendeletében meghatározott szerv (e § alkalmazásában a  továbbiakban: adatszolgáltatás 
kötelezettje)
a) az elemi költségvetésről és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében 
adatszolgáltatást teljesít,
b) a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést és 
időközi mérlegjelentést készít
a kincstár számára.
(2) A helyi önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat és a  társulás (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatása akkor 
tekinthető teljesítettnek, ha azt az általa irányított költségvetési szervek is teljesítették.
(3) Ha az adatszolgáltatás kötelezettje, a (2) bekezdés szerinti esetben a helyi önkormányzat 
a) adatszolgáltatása az adatszolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényegesnek minősülő információt nem tartalmaz vagy 
tévesen mutat be, vagy
b) adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem vagy késedelmesen teljesíti,
a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, amelyet a kincstár határozatban szab ki.
(4) A (3) bekezdés a) pontjának alkalmazásában lényegesnek minősül az adatszolgáltatás szempontjából minden 
olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – közvetlenül és hátrányosan – befolyásolja az 
adatszolgáltatásban közölt adatokat felhasználók döntéseit.
(5) Ha a  bírság kiszabására okot adó körülmény az irányító szerv vagy a  helyi nemzetiségi önkormányzat 
érdekkörében merül fel, a bírságot az irányító szervvel, a helyi nemzetiségi önkormányzattal szemben kell kiszabni. Az 
adatszolgáltatásnak a határozat közlésétől számított 15 napon belül történő teljesítése esetén a (3) bekezdés alapján 
kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető. A kincstár e bekezdés szerinti határozata tekintetében az 57. § (6) és (7) 
bekezdését kell alkalmazni, azzal hogy a bíróság határozata ellen felülvizsgálatnak nincs helye.
(6) Azon központi kezelésű előirányzatok esetében, amelyek tekintetében a Kormány rendeletében foglaltak szerint 
a  beszámolási és könyvvezetési feladatokat a  kincstár látja el, a  bírságot a  Kormány rendeletében meghatározott 
részletező nyilvántartások vezetésére és azok adatai alapján a  kincstár számára adatszolgáltatásra köteles 
szervezetekkel szemben kell kiszabni, ha a bírság kiszabására okot körülmény e szervezet mulasztása miatt keletkezett.
(7) A kincstár jogosult az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, az elkülönített állami 
pénzalap, a  társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, a  központi kezelésű előirányzat kezelő szerve és 
a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerv fizetési számláját a bírság összegével megterhelni.”

51. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„15. a költségvetési támogatások tekintetében
a) a támogatási igények benyújtásának, elbírálásának, folyósításának – ideértve a köztartozás-mentesség vizsgálatát 
is –, felhasználásának, a  költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó beszámolásnak, a  felhasználás 
ellenőrzésének és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás visszakövetelésének,
b) a költségvetési támogatások biztosításának e törvény előírásain felüli további feltételeit,
c) a 49. § szerinti lebonyolító szerv megbízásának, feladatellátásának, elszámoltatásának,
d) a kincstár által működtetett monitoring rendszer működtetésének
részletes szabályait, ideértve az a) és b) ponttal összefüggésben az európai strukturális és beruházási alapokból 
származó források felhasználására vonatkozó sajátos szabályait,”
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 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdése a következő 42. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„42. a  109.  § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott jogszabály formai megszerkesztésének 
részletes szabályait.”

 (3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki
a) a kincstárt,
b) a kormányzati ellenőrzési szervet, és
c) az európai támogatásokat auditáló szervet
és megállapítsa feladat- és hatáskörét és ellenőrzései részletes szabályait.”

 (4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a Kormány tagja, hogy – ha azt törvény, kormányrendelet vagy a Kormány egyedi határozata 
nem állapítja meg, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek kiadási előirányzata és 
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzatai kivételével – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
kiadott rendeletben állapítsa meg az általa irányított fejezetbe sorolt
a) kiadási előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatások
aa) elbírálására jogosultak körét,
ab) felhasználási célját és lehetséges kedvezményezettjei körét,
ac) pályázati úton vagy kérelem alapján történő biztosításának és rendelkezésre bocsátásának módját,
ad) a támogatási előleg folyósításának lehetőségét,
ae) visszafizetésének határidejét, ha az visszafizetési kötelezettséggel kerül rendelkezésre bocsátásra,
af ) biztosítékait, és
ag) kezelő szervét vagy lebonyolító szerve igénybevételének lehetőségét, az európai uniós forrásból nyújtott 
költségvetési támogatások esetében a közreműködő szervezetet,
b) olyan kiadási előirányzat a) pontba nem tartozó felhasználási cél szerinti igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait, amelynek meghatározására 
más nem kapott felhatalmazást.”

52. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (26)–(30) bekezdéssel egészül ki:
„(26) A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 8/A. § (2) bekezdése nem érinti a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló 2014. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor már megalapított költségvetési szervek alapításának érvényességét, 
azonban a költségvetési szerv alapító okiratának a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló 2014.  évi XCIX.  törvény hatálybalépését követő módosításánál az alapító okiratot a  kincstár által közzétett 
formanyomtatványnak megfelelően módosítani kell.
(27) A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 10. § (4a) bekezdésének a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2014.  évi XCIX.  törvény hatálybalépésekor a  törzskönyvi nyilvántartásban szereplő költségvetési szerv legkésőbb 
2015. április 1-jén kell, hogy megfeleljen. 
(28) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a  nemzetbiztonsági szolgálatok és a  nem 
a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek kincstár útján történő központosított 
illetményszámfejtése 2015. április 1-jétől valósul meg. E határnapot megelőzően a honvédelemért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium, a  nemzetbiztonsági szolgálatok és a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek a  központosított illetményszámfejtéshez a  kincstárral kötött megállapodás alapján 
csatlakozhatnak.
(29) A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 105. § (4) bekezdésének a költségvetési szerv által megkötött szerződés érvénytelenségére vonatkozó 
rendelkezését a 2015. február 28-át követően megkötött szerződések tekintetében kell alkalmazni. Az irányító szerv 
e határidőt megelőzően köteles gondoskodni a költségvetési szerv alapító okiratának a törzskönyvi nyilvántartásba 
elmulasztott bejegyzésének pótlásáról.
(30) A kincstár által működtetett monitoringrendszer keretében a pályázati kiírásra vonatkozó adatok közzétételét és 
a monitoringrendszerben nyilvántartott adatok csoportosított lekérdezhetőségét 2016. január 1-től kell biztosítani.”
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53. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány 29.  § (1) bekezdése szerinti határozatának közzététele hiányában a  36.  § (4) bekezdés a) pontját 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy több év vagy a  költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére 
kötelezettségvállalás és más fizetési kötelezettség
a) a  személyi juttatások, a  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a  dologi kiadások és az 
ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzatai terhére azoknak a  költségvetési évben jóváhagyott eredeti 
előirányzatának mértékéig,
b) az egyéb működési célú kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatai terhére azoknak a költségvetési évben 
jóváhagyott eredeti előirányzatának ötven százalékáig
vállalható.”

54. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 1. 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „tanács,” szövegrész helyébe a „tanács, az átalakult nemzetiségi önkormányzat,” 

szöveg,
 2. 10. § (4) bekezdésében az „A Kormány rendeletében meghatározott költségvetési szerv” szövegrész helyébe az 

„A költségvetési szerv – a (4a) és (4b) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szöveg,
 3. 10. § (6) bekezdésében a „szerv vezetője” szövegrész helyébe a „költségvetési szerv vezetője” szöveg, a „szerv 

vezetőjének” szövegrész helyébe a „költségvetési szerv vezetőjének” szöveg,
 4. 11. § (7) bekezdésében a „8. § (4)–(8) bekezdését” szövegrész helyébe a „8/A. §-t” szöveg,
 5. 11/A.  § (1a) bekezdésében, 45/B.  § (9) bekezdésében a „Ptk.” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv” 

szöveg,
 6. 11/A. § (7) bekezdésében a „(6) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározott” szöveg,
 7. 11/B. § (7) bekezdésében az „alkalmazni.” szövegrész helyébe az „alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a záróleltár 

és a  tevékenységet lezáró beszámoló mérlege értékhelyesbítést, értékelési tartalékot, időbeli elhatárolást, 
közvetített szolgáltatás nem tartalmazhat.” szöveg,

 8. 11/C. § (2) bekezdésében, 13/A. § (2) bekezdés a) és c) pontjában és (3) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 
29/A. § a) és b) pontjában, 40. § (1) bekezdésében, 41. § (4) bekezdésében, 90. § (3) bekezdés c) pontjában és 
91. § (2) bekezdés b) pontjában a „Stabilitási tv.” szövegrész helyébe a „Gst.” szöveg,

 9. III. Fejezetének címében a „TERVEZÉS ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETE” szövegrész helyébe a „KÖLTSÉGVETÉS 
ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS ELFOGADÁSA” szöveg,

10. 13. § (4) bekezdésében a „központi költségvetésről szóló törvény tervezete a  29. § (1) bekezdése szerinti 
tervszámoktól a  makrogazdasági feltételeknek a  tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges 
változása esetén vagy a Kormány hatáskörén kívül eső más esemény bekövetkezésekor térhet el a változás, 
illetve az esemény által indokolt mértékben. Az” szövegrész helyébe a „29. § (1) bekezdése szerinti tervszámoktól 
való” szöveg,

11. 14. § (4) bekezdés b) pontjában a „Vtv., továbbá a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény 
hatálya alá tartozó, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.)” szövegrész helyébe a „Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.)” szöveg,

12. 15. § (6) és (7) bekezdésében a „bevételi és kiadási előirányzatokat” szövegrész helyébe a „költségvetési bevételi 
előirányzatokat és költségvetési kiadási előirányzatokat” szöveg,

13. 16.  § (1) bekezdésében a „kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok” szövegrész helyébe a „költségvetési 
kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások” szöveg,

14. 16.  § (2) bekezdésében a „bevételi és kiadási előirányzatait” szövegrész helyébe a „költségvetési bevételi 
előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait” szöveg, az „előirányzat-csoport” szövegrész helyébe 
a „működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások” szöveg,

15. 19. § (1) bekezdésében a „73. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „6. § (7) bekezdésének” szöveg,
16. 20.  § (1) bekezdésében az „időpontjáig idegen pénzeszközként kell nyilvántartani” szövegrész helyébe az 

„időpontjában lehet költségvetési bevételként elszámolni” szöveg,
17. 20. § (2) bekezdésében a „költségvetésről szóló törvényben biztosított előirányzat terhére korábban” szövegrész 

helyébe a „költségvetésből” szöveg, a „bevételei” szövegrész helyébe a „költségvetési bevételei” szöveg,
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18. 21.  § (4) bekezdésében a „kiadási” szövegrész helyébe a „költségvetési kiadási” szöveg, az „az előirányzat” 
szövegrész helyébe az „a költségvetési kiadási előirányzat” szöveg,

19. 21. § (6) bekezdésében az „egyedi” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszter előterjesztése 
alapján egyedi” szöveg,

20. 22. § (3) bekezdés a) pontjában az „előirányzatait” szövegrész helyébe a „költségvetési kiadási előirányzatait” 
szöveg,

21. 22.  § (3) bekezdés b) pontjában az „előirányzatainak” szövegrész helyébe a  „költségvetési bevételi 
előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak” szöveg,

22. 22. § (4) bekezdés a) pontjában a „bevételeit és kiadásait” szövegrész helyébe a „költségvetési bevételeit és 
költségvetési kiadásait” szöveg,

23. 24. § (4) bekezdés d) pontjában az „előirányzatainak” szövegrész helyébe a „bevételi előirányzatainak és kiadási 
előirányzatainak” szöveg,

24. 29.  § (1) bekezdésében az „április 30-áig” szövegrész helyébe a „december 31-éig” szöveg, a „bevételeinek 
és kiadásainak” szövegrész helyébe a „költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak” szöveg, az 
„összegét. A Kormány ezen határozatában indokolja, ha egy adott év vonatkozásában eltér a megelőző évben 
az adott évre meghatározott főösszegek valamelyikétől.” szövegrész helyébe az „összegét.” szöveg,

25. 30.  § (1) bekezdésében az „Az előirányzatok” szövegrész helyébe az „A bevételi előirányzatok és a  kiadási 
előirányzatok” szöveg,

26. 30. § (3) bekezdésében a „bevételi” szövegrész helyébe a „költségvetési bevételi” szöveg,
27. 34. § (3) bekezdésében a „bevételi” szövegrész helyébe a „bevételi előirányzatai” szöveg,
28. 24. alcímének címében az „Az előirányzat-csoportok,” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
29. 35. §-ában az „Az előirányzat-csoportok, a” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
30. 36.  § (4) bekezdésében az „alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére vállalt 

kötelezettségek” szövegrész helyébe a „szerinti pénzeszközök terhére vállalt kötelezettségek” szöveg,
31. 36. § (4) bekezdés a) pontjában a „(2)” szövegrész helyébe az „(1)” szöveg,
32. 36. § (4a) bekezdésében az „előirányzatok” szövegrész helyébe a „költségvetési kiadási előirányzatok” szöveg,
33. 36. § (5) bekezdésében a „kiadási” szövegrészek helyébe a „költségvetési kiadási” szöveg, a „meg, a” szövegrész 

helyébe a „meg. A” szöveg,
34. 40. § (1) bekezdésében az „előirányzatait” szövegrész helyébe a „költségvetési kiadási előirányzatait” szöveg, az 

„előirányzatok” szövegrész helyébe a „költségvetési kiadási előirányzatok” szöveg,
35. 40. § (3) bekezdésében, 45/A. § (1) bekezdésében az „előirányzat” szövegrész helyébe a „költségvetési kiadási 

előirányzat” szöveg,
36. 40. § (4) bekezdésében a „kiadásokat” szövegrész helyébe a „költségvetési kiadásokat” szöveg,
37. 41. § (1) és (5) bekezdésében a „pénzeszközei” szövegrész helyébe a „kiadási előirányzatai” szöveg,
38. 41. § (2) bekezdésében a „költségvetéséből” szövegrész helyébe a „kiadási előirányzatai terhére” szöveg,
39. 41.  § (3) bekezdésében a  „költségvetéséből a  foglalkoztatottak” szövegrész helyébe a  „foglalkoztatottjai” 

szöveg,
40. 45.  § (3) bekezdésében az „az államháztartáson kívüli, (1) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorló saját 

számláján” szövegrész helyébe az „a tulajdonosi joggyakorló saját nyilvántartásaiban” szöveg,
41. 45/A.  § (2) és (3) bekezdésében és 45/B.  § (8) bekezdésében a „gazdaságpolitikáért” szövegrész helyébe 

a „kormányzati tevékenység összehangolásáért” szöveg,
42. 46. § (1) bekezdésében a „pénzeszközeiből” szövegrész helyébe a „kiadási előirányzatai terhére” szöveg,
43. 47. § (1) bekezdésében a „bevételi előirányzatai” szövegrész helyébe a „költségvetési bevételei” szöveg,
44. 61. § (3) bekezdésében, 45. alcímének címében és 68. §-ában az „ellenőrző” szövegrész helyébe az „auditáló” 

szöveg,
45. 63.  § (1) bekezdés b) pontjában az „a Kormány irányítása alá tartozó  fejezetekbe sorolt központi kezelésű 

előirányzatok,  fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a  társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjai felhasználásának” szövegrész helyébe az „az európai uniós forrásból, illetve az állam nevében 
kötött nemzetközi szerződés alapján finanszírozott egyéb programból nyújtott támogatás felhasználásának, 
a  Kormány irányítása alá tartozó  fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzat,  fejezeti kezelésű 
előirányzat, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzata, elkülönített állami pénzalapok előirányzata 
felhasználásának” szöveg,
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46. 63. § (1) bekezdés h) pontjában az „a)–g)” szövegrész helyébe az „a)–f )” szöveg,
47. 76.  § (2) bekezdés d) pontjában az „a kincstári körbe tartozók” szövegrész helyébe az „az államháztartás 

központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek” szöveg,
48. 79. § (2) bekezdés a) pontjában a „tanácsok” szövegrész helyébe a „tanácsok és azok költségvetési szervként 

működő munkaszervezetei” szöveg,
49. 79. § (4a) bekezdésében az „a bevett egyház megbízása esetén a bevett egyház számára fizetési számlát vezet” 

szövegrész helyébe a „fizetési számlát vezet a  bevett egyház megbízása esetén a  bevett egyház számára, 
illetve a  törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület kizárólagos tulajdonában 
álló gazdasági társaság megbízása esetén az ilyen gazdasági társaság számára” szöveg,

50. 79. § (4b) bekezdésében a „Kincstár a 72. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „kincstár a 4/A. § (5) bekezdése” 
szöveg,

51. 81.  § (1) bekezdésében a  „működési költségvetésre jutó központi támogatás időarányos, a  felhalmozási 
költségvetésre eső központi támogatás teljesítésarányos” szövegrész helyébe a „működési bevételi előirányzatok 
és a működési kiadási előirányzatok különbségére jutó központi támogatás időarányos, a felhalmozási bevételi 
előirányzatok és felhalmozási kiadási előirányzatok különbségére eső központi támogatás teljesítésarányos” 
szöveg,

52. 82. § (1) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „kormányrendelet” szöveg,
53. 83. § (1) bekezdésében a „továbbá” szövegrész helyébe az „a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásnak – 

a jogszabály alapján előlegként folyósított támogatás kivételével – a közfoglalkoztatási bér és annak közterhei 
megfizetésére szolgáló részét és” szöveg,

54. 83. § (3) bekezdésében az „a jegybanki” szövegrész helyébe az „az előző évi átlagos jegybanki” szöveg,
55. 84. § (1) bekezdésében a „megyei önkormányzat kivételével a helyi” szövegrész helyébe a „települési” szöveg,
56. 84.  § (3) bekezdésében a  „munkaszervezete” szövegrész helyébe a  „költségvetési szervként működő 

munkaszervezete” szöveg,
57. 86.  § (4) bekezdésében a „Ha törvény másként nem rendelkezik, az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg, 

az „a következő években felhasználható” szövegrész helyébe a  „felhasználásának engedélyezésére az 
államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása esetén a fejezetet irányító szerv jogosult” szöveg,

58. 62. alcímének  címében az „A zárszámadásról szóló törvény” szövegrész helyébe a  „Zárszámadás az 
államháztartás központi alrendszerében” szöveg,

59. 92. § (1) bekezdésében az „Egyedileg meghatározott szerződéses kötelezettséghez az állam nevében állami 
kezességet, állami garanciát” szövegrész helyébe az „A Polgári Törvénykönyv szerinti kezességnek, garanciának 
megfelelő, az állam nevében egyedileg meghatározott szerződéses kötelezettséget” szöveg,

60. 92. § (3) bekezdésében az „állami kezesség, állami garancia” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kezességnek, garanciának megfelelő, az állam nevében vállalt kötelezettség” szöveg,

61. 106. § (5) bekezdés e) pontjában az „elérheti.” szövegrész helyébe az „elérheti, és” szöveg,
62. 107. § (2) bekezdésében a „nyomtatványt,” szövegrész helyébe az „okirati mintát, nyomtatványt,” szöveg,
63. 109. § (1) bekezdés 16. pontjában az „57/A. §” szövegrész helyébe a „60/A. §” szöveg, a „kamatok” szövegrész 

helyébe a „kamat” szöveg, a „nettósításban” szövegrész helyébe a „nettó finanszírozás keretében” szöveg,
64. 109. § (1) bekezdés 20. pontjában a „megelőlegezések” szövegrész helyébe a „finanszírozási igényeket és azok 

megelőlegezése” szöveg,
65. 111.  § (9) bekezdésében az „alkalmazni.” szövegrész helyébe az „alkalmazni. Az e törvény alapján nyújtott 

költségvetési támogatásra a  közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.  évi 
CLXXXI. törvényt nem kell alkalmazni.” szöveg,

66. 111. § (15) bekezdésében a „(12)–(14)” szövegrész helyébe a „(13) és (14)” szöveg
lép.

55. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 1. 14. § (3) bekezdésében az „a helyi önkormányzatok központi adókból származó részesedését,” szövegrész,
 2. 20. § (1) bekezdésében az „Az európai uniós források felhasználásukat követően számolhatók el költségvetési 

bevételként abban az esetben, ha annak végső kedvezményezettje az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv, vagy a  forrás felhasználásának tekintetében az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szerv tényleges döntési jogkörrel bír.” szövegrész,
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 3. 29.  § (2) bekezdésében az „  , illetve javaslatot tesz az államháztartásért felelős miniszternek a  fejezet 
költségvetési évet követő három évre vonatkozó szakmai és költségvetési tervéről” szövegrész,

 4. 42. § (2) bekezdésében a „kiadási előirányzatainak” szövegrész,
 5. 46.  § (3) bekezdésében az „A felsőoktatási intézmény mentesül a  befizetési kötelezettség teljesítése alól, 

ha a  vállalkozási maradványt annak keletkezésétől számított három éven belül a  vagyonkezelésében lévő 
állami vagyon fejlesztésére, állami vagyonhoz kapcsolódó beruházásra, vagy e törvény hatálybalépése előtt 
beruházást helyettesítő szolgáltatásvásárlásra (PPP) kötött szerződésből származó fizetési kötelezettség 
teljesítésére használja fel.” szövegrész,

 6. 63. § (1) bekezdés c) pontjában az „ , a térségi fejlesztési tanácsoknak” szövegrész,
 7. 63. § (4) bekezdésében az „az (1) bekezdés szerinti” szövegrész,
 8. 84. § (4) bekezdésében az „Ez az előírás nem vonatkozik az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési 

támogatás előfinanszírozása céljából felvett hitelre, amelynek fedezetéül az európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési támogatás felhasználható, továbbá a  likvid hitel igénybevételére, amelynek 
fedezetéül a  helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatása felhasználható.” 
szövegrész,

 9. 106. § (5) bekezdés d) pontjában az „és” szövegrész,
10. 109. § (1) bekezdés 9. pontjában az „a 33. § (2) bekezdése szerinti eseteket,” szövegrész,
11. 109. § (1) bekezdés 31. pontjában az „ , a Civil Alap – 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatásoknak 

és az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatásoknak” szövegrész,
12. 111. § (23) és (24) bekezdésében a „60. § szerinti” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 1. 8. § (4)–(7) bekezdése,
 2. 10. alcíme,
 3. 14. § (5) bekezdése,
 4. 17. §-a,
 5. 18. §-a,
 6. 18. alcíme,
 7. 30. § (2) bekezdése,
 8. 34. § (6) bekezdése,
 9. 38. § (1a) bekezdése,
10. 40/A. §-a,
11. 63. § (1) bekezdés g) pontja,
12. 49. alcíme,
13. 78. § (5) bekezdése,
14. 79. § (2) bekezdés g) pontja,
15. 81. § (3) bekezdése,
16. 83. § (6b) bekezdése,
17. 61. alcíme,
18. 103. § (3) bekezdése,
19. 109. § (1) bekezdés 6. és 13. pontja, (2a) bekezdése, (3) bekezdés 3. pontja, (5a) és (5b) bekezdése,
20. 111. § (3), (5)–(7), (12) és (16)–(19) bekezdése,
21. 111/B. §-a,
22. 111/C. §-a,
23. 111/D. §-a,
24. 111/F. §-a.
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II. FEJEZET 
A NYUGDÍJREFORM ÉS ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ ALAP MEGSZÜNTETÉSE

56. §  A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (a továbbiakban: Alap) 2015. január 31-én megszűnik.

57. § (1) Az Alap a fennálló magánjogi szerződéseit az 56. §-ban meghatározott határnapig megszünteti vagy gondoskodik az 
ilyen jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek összességének az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint a szerződésbe belépő fél részére történő átruházásáról.

 (2) Az Alap záró beszámolóját az ÁKK Zrt. az Alap megszűnését követő 60 napon belül elkészíti, és azt a honlapján az 
Országgyűlés általi elfogadását követően haladéktalanul közzéteszi.

 (3) Az Alap pénzeszközeit az ÁKK Zrt. 2015. január 31-éig átutalja a központi költségvetés javára, amelyet a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoportként 
kell elszámolni.

 (4) Az Alap megszűnésének időpontjáig keletkezett iratokat, valamint a  (2) bekezdés szerinti záró beszámolót és az 
ahhoz kapcsolódó iratokat az ÁKK Zrt. a vonatkozó belső szabályzataiban foglaltak szerint megőrzi.

58. §  Az Alap megszűnésével összefüggésben az 56. §-ban meghatározott határnapot követően felmerülő költségek az 
ÁKK Zrt.-t terhelik.

59. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24. §-a a következő (21) bekezdéssel 
egészül ki:
„(21) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 2011. május 31. napjával, illetve 2012. május 31. napjával visszalépő 
tagok után a  magánnyugdíjpénztárak által a  Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére függő tételként 
átadott és utóbb beazonosított, a pénztártagot illető tagdíjbefizetéseket és ahhoz kapcsolódó hozamok összegét 
a) az átadó magánnyugdíjpénztárak (vagy jogutódjuk) havonta, az adott hónapot követő hónap 8. napjáig,
b) az átadó magánnyugdíjpénztár jogutód nélküli megszűnése esetén – a  függő tételekből az átadó 
magánnyugdíjpénztár adatait kezelő szervezet által beazonosított, a  pénztártagot illető tagdíjbefizetések és 
kapcsolódó hozamok összegének hitelt érdemlő igazolásával – a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett 
tag
legkésőbb 2015. január 10-éig visszaigényelheti a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól.”

 (2) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
1. 24. § (21) bekezdésében a „Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól” szövegrész helyébe a „Nyugdíjbiztosítási 

Alaptól” szöveg, a „2015. január 10-éig” szövegrész helyébe a „2017. december 31-éig” szöveg,
2. 83. § (7) bekezdésében és 84. § (4) bekezdésében a „Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapba” szövegrész 

helyébe a „Nyugdíjbiztosítási Alapba” szöveg
lép.

60. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény a következő 69/B. §-sal egészül ki:
„69/B. § (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap által az állam tulajdonába térítésmentesen átadott eszközök 
felett a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja.
(2) Az MNV Zrt. az átadott vagy az azok helyébe lépő eszközöket elkülönítetten köteles nyilvántartani.
(3) Az átadott vagy – a  vagyongazdálkodási tevékenység eredményeként bármely típusú tranzakcióval – az  azok 
helyébe lépő eszközök MNV Zrt. általi értékesítéséből, hasznosításából, hozamából származó bevételt az államadósság 
csökkentésére kell fordítani. E cél megvalósulása érdekében az Államadósság Kezelő Központ Zrt. az értékesítési, 
hozam- vagy más hasznosítási bevétellel egyező összegű államadósság-csökkentési műveletet hajt végre.
(4) A (3) bekezdés szerinti bevételt képező pénzeszközök költségvetési bevételként nem számolhatók el, azok az 
államháztartásról szóló törvény szerinti finanszírozási bevételnek minősülnek. 
(5) Az MNV Zrt. a  (3) bekezdés szerinti bevételek összegéről, azok beérkezését követő hónap 15. napjáig írásos 
tájékoztatást küld az Államadósság Kezelő Központ Zrt. részére.”
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61. §  Hatályát veszti
1. a magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 24.  § (12) bekezdése, 

89. § (8) bekezdése és 124. §-a,
2. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a  szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával 

összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény,
3. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint a Nyugdíjreform 

és Adósságcsökkentő Alapról, és a  szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXIV. törvény.

III. FEJEZET 
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

62. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 3.  § (6) bekezdés g) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki)
„g) a 18/B. § alapján vezetett országos nyilvántartás vezetésével összefüggő rendelkezések kivételével a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), és”
(hatálya alá tartozó ellátásokra.)

63. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 4.  § (1) bekezdés d) pont dd) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
közeli hozzátartozó:)
„dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa 
vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;”

64. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„4/A. § (1) Az e törvényben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket
a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
b) a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző), 
c) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), vagy
d) a szociális hatóság
gyakorolja [az a)–d) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: szociális hatáskört gyakorló szerv].
(2) A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében az e törvényben 
a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára meghatározott feladat- és hatásköröket a fővárosi önkormányzat 
közgyűlése, 
b) a jegyző számára meghatározott feladat- és hatásköröket a fővárosi főjegyző
gyakorolja.”

65. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 18.  § l) pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A jegyző a  települési önkormányzat és a  jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó szociális tartozó szociális ellátásokra 
való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. 
A nyilvántartás tartalmazza)
„l) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás természetbeni szociális 
ellátás formájában történő nyújtása esetén
la) a  támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő 
fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot,
lb) a  lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a  kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához 
szükséges adatot.”
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66. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/A. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(A járási hivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 
fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza)
„k) az aktív korúak ellátására jogosult személynek a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges 
jognyilatkozatok hiányában vagy a jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megsértésével végzett 
keresőtevékenységére (a továbbiakban: jogellenes munkavégzés) vonatkozó törvényben foglalt adatokat.”

67. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/B. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A Kormány által kijelölt szerv az ellátásokra való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából országos 
nyilvántartást vezet
a) az időskorúak járadékáról, az aktív korúak ellátásáról, az ápolási díjról, a  közgyógyellátásról, az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultságról és a települési támogatásról,
b) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, gyermektartásdíj megelőlegezésről és otthonteremtési 
támogatásról (a továbbiakban együtt: gyermekvédelmi ellátások),
c) az a) és b) pont szerinti ellátásra jogosult személyekről, és
d) az a) és b) pont szerinti ellátás megállapítása során e törvény, illetve a Gyvt. rendelkezései alapján figyelembe vett 
személyekről.”

 (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/B. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az országos nyilvántartásba az adatokat a  jegyző, a  járási hivatal, valamint a  járási hivatal gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve rögzíti. A jegyző rögzíti a  települési önkormányzat hatáskörébe 
tartozó ellátásokkal összefüggő azon adatokat, amelyeket érintően a  18.  § szerinti nyilvántartás vezetésének 
kötelezettsége őt terheli.”

68. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 19. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy három hónapnál hosszabb ideig részesül 
időskorúak járadékában, továbbá ha az aktív korúak ellátására való jogosultsága három hónapot meghaladó 
időtartamban fennáll, a  járási hivatal erről a  tényről értesíti a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személy lakóhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságot.
(3) A 18/B.  § szerinti országos nyilvántartást vezető hatóság az aktív korúak ellátására jogosultak tekintetében az 
aktív korúak ellátására jogosult személynek a  18/A.  § a), b), d) és e) pontjában meghatározott adatairól az állami 
foglalkoztatási szervet – annak az Flt. 57/B.  §-ában meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatai 
teljesítésének elősegítésére – folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében tájékoztatja. 
(4) A jegyző – a képviselő-testületnek a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott 
települési támogatás érvényesítésével kapcsolatos feladata teljesítése céljából – a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott módon átadja a  18.  § l) pont la) alpontja szerinti szolgáltató részére a  lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési támogatásra jogosult személy 18. § a) pont aa) és 
ab) alpontjában, d) és e) pontjában, valamint a 18. § l) pont la) alpontjában foglalt adatait.”

69. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 24. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) A képviselő-testület a  18.  § l) pont la) alpontjában foglaltak körében adatot kérhet a  lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási 
vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltatótól.”

70. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a járási hivatal – az e törvényben meghatározott feltételek szerint – 
aa) időskorúak járadékát,
ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
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ac) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást,
ad) a 41. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat, a 43. § szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: kiemelt ápolási díj), a 43/A. § 
(1) bekezdése szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: emelt összegű ápolási díj);
b) a képviselő-testület – az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint 
– települési támogatást 
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).”

 (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül 
ki:
„(14) A jogosultnak a hatóság illetékességét érintő lakcímváltozása esetén a (3) bekezdés a) pontja szerinti ellátásokra 
való jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.”

71. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az aktív korúak ellátására való jogosultságnak a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel történő megszüntetése 
esetén a járási hivatal a döntés jogerőre emelkedését követően haladéktalanul, hivatalból eljárást indít az időskorúak 
járadékára való jogosultság megállapítása iránt. A jogosultság megállapítása esetén annak kezdő napja az aktív 
korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap.”

72. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a  családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel 
más személy nem részesül a  Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, 
csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], 
illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően 
következik be, a jogosult részére az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást a feltétel bekövetkezésének 
időpontját követő hónap első napjától kell megállapítani.
(3) Ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti valamely feltétel megszűnik, a feltétel megszűnését követő hónap 
első napjától a 35. § (1) bekezdése szerinti ellátást kell megállapítani és a 35. § (3) bekezdése szerinti kötelezettséget 
kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára – ha az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll – 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás jár.
(4) Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a  családi jövedelemhatár összegének 
és a  jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a  közfoglalkoztatási bér 
mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e § alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha 
az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege 
nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 
különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok 
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával.”

73. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/B. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A 36.  § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
folyósítása szünetel.”

74. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/C. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„37/C.  § (1) A hajléktalan személy részére megállapított aktív korúak ellátására való jogosultságról rendelkező 
határozatot közölni kell a kijelölt kerületi hivatallal. 
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(2) A kijelölt kerületi hivatal az aktív korúak ellátására jogosult hajléktalanokról a 18/A. §-ban szabályozott nyilvántartást 
vezeti és gondoskodik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak vagy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásnak a hajléktalan személy által meghatározott, határozatban foglalt címre történő folyósításáról.
(3) Ha a  hajléktalan személy a  (2) bekezdés szerint folyósított ellátást három hónapos időtartamon keresztül nem 
veszi át, a kijelölt kerületi hivatal szünetelteti a folyósítást és az erről szóló végzését közli az ellátást megállapító járási 
hivatallal, amely dönt az ellátás fenntartásáról, illetve megszüntetéséről.
(4) Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy több járási hivatal döntése szerint egyidejűleg kellene 
a  (2)  bekezdés szerinti ellátást folyósítani, csak az utóbb megállapított ellátás folyósítható. Ilyen esetben a  kijelölt 
járási hivatal közli az ellátásra való jogosultságot korábban megállapító járási hivatallal az általa megállapított ellátás 
folyósításának megszüntetéséről szóló határozatát.
(5) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult hajléktalan személy együttműködési kötelezettsége az ellátást 
megállapító járási hivatal székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn.”

75. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá 
egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási díj.”

76. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy 
bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 
bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény 
nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha
aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben 
való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,
ab) az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény 
látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
ac) a  köznevelési, illetve a  felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a  nappali ellátást nyújtó szociális intézmény 
igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve 
a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett 
keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak,
c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben 
részt vevő hallgatója,
d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.”

 (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) A 41. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, valamint a kiemelt ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az 
ápolási díjban részesülő személy
a) a  Tny. szerint saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 
balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, vagy a  megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXCI.  törvény 33.  § 
(1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban részesül,
b) az a) pont szerinti ellátásra való jogosultság keletkezését megelőző napon a 41. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
vagy kiemelt ápolási díjra volt jogosult, és
c) az a) pont szerinti ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző húsz éven belül a 41. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága legalább tíz évig fennállt.”

 (3) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés alkalmazása során a  41.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti, valamint kiemelt ápolási díjra való 
jogosultság időtartamát össze kell számítani.”
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77. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43/A. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Fellebbezési eljárás során a  (3) bekezdés szerinti szakvélemény felülvizsgálatát a  szociális hatóság által külön 
jogszabály szerint kijelölt szakértő végzi.”

78. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 43/D. §-sal és 43/E. §-sal egészül 
ki:
„43/D.  § (1) Az ápolási díj iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványon az ápolási díj megállapítása 
egyidejűleg több jogcímen is kérhető. 
(2) Ha az igénylő a  kiemelt ápolási díj mellett egyidejűleg az alapösszegű vagy az emelt összegű ápolási díj 
megállapítása iránt is kérelmet nyújt be, először a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeit kell vizsgálni.
43/E.  § Ha az ápolási díjban részesülő személy az ápolási díjra való jogosultság fennállása alatt az ápolási díj 
más jogcímen történő megállapítása iránt nyújt be kérelmet, és a  kérelem alapján az ápolási díj az új jogcímen 
megállapítható, a  korábbi jogcímen megállapított ellátást az új jogcímen megállapított ellátásra való jogosultság 
kezdő időpontját megelőző napon meg kell szüntetni. A visszamenőleges időszakra járó összeget úgy kell 
meghatározni, hogy a  visszamenőleges időszakra járó ellátás bruttó összegéből le kell vonni az azonos időszakra 
kifizetett, a korábbi jogcímen megállapított ápolási díj bruttó összegét.”

79. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg
a) 100%-a a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetben,
b) 180%-a a kiemelt ápolási díj esetében,
c) 150%-a az emelt összegű ápolási díj esetében.”

 (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban – ide nem értve a 42. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
rendszeres pénzellátásokat, ha a 42. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak – részesülő jogosult esetén az 
(1) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének 
a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a  jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell 
megállapítani.”

80. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a és az azt megelőző alcím helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„Települési támogatás
45.  § (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 
kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési 
támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
(2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott települési támogatást 
lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve 
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így 
különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartásához, iskoláztatáshoz, a  gyermek fogadásának előkészítéséhez, a  nevelésbe vett gyermek családjával 
való kapcsolattartásához, a  gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy 
a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
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(5) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság 
vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a  gyermekek érdekeinek 
védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.
(6) Ha a  fővárosi önkormányzat és a  kerületi önkormányzat nem állapodik meg ettől eltérően, a  fővárosban 
a hajléktalanok számára nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása a fővárosi önkormányzat feladata.
(7) A települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás – ide nem értve az 
(1) bekezdés d) pontja szerinti célra nyújtott támogatást – havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.”

81. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § (1) Természetbeni szociális ellátásként a járási hivatal
a) az 50. § (1) bekezdése szerinti alanyi közgyógyellátást, illetve az 50. § (2) bekezdése szerinti normatív közgyógyellátást, 
és
b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot
állapít meg.
(2) A 32–32/A. §-t az e Fejezet szerinti ellátásokra – az 55/D. §-ban meghatározott kivétellel – alkalmazni kell.”

82. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 50.  § (4) és (4a) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal dönt. Az alanyi közgyógyellátásra való 
jogosultságot két évre, a normatív közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre állapítják meg. A közgyógyellátásra 
való jogosultság kezdő időpontja – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a  jogosultságot megállapító 
határozat meghozatalát követő 15. nap.
(4a) A közgyógyellátásra való jogosultság ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy jogcímen állapítható meg.”

 (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(6) Ha a normatív közgyógyellátás iránti kérelmet jogerősen elutasították, és az újabb kérelem benyújtásáig
a) a gyógykezelést szolgáló terápiában, illetőleg a gyógyszerek térítési díjában nem következett be olyan változás, 
amelynek következtében a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége megnőtt, és
b) a kérelmező jövedelme nem változott,
a járási hivatal a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.”

83. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) A háziorvos igazolását a  járási hivatal öt napon belül továbbítja az egészségbiztosítási szervnek. A normatív 
közgyógyellátás megállapítását kérelmező személy esetében az igazolást a  járási hivatal csak akkor továbbítja, ha 
a kérelmező megfelel az előírt jövedelmi feltételeknek.”

84. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított 
összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja 
meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év 
közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként 
kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a  közös költségelemeket a  szolgáltatásonkénti 
közvetlen költségek arányában kell megosztani.”

85. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 124. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás, valamint az ápolási díj teljes összegét a központi költségvetés biztosítja.”
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86. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 127/A. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) Ha a nem állami fenntartó a fenntartásában működő, és a finanszírozási rendszerbe az 58/A. § alapján befogadott 
vagy támogatásra befogadás nélkül is jogosító szolgáltatót, intézményt egyházi fenntartónak adja át, vagy a nem állami 
fenntartó által fenntartott szolgáltató, intézmény megszűnésétől számított tizenkét hónapon belül egyházi fenntartó 
a (2) bekezdés a)–b) pontjában foglaltaknak megfelelő új szolgáltatót, intézményt hoz létre, a nem állami fenntartó 
köteles az egyházi kiegészítő támogatás öt évre számított átalányösszegét a központi költségvetésnek megtéríteni, 
függetlenül attól, hogy az átadó fenntartó azt igénybe vette-e. Az átalányösszeg a  központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított támogatás, az 58/A.  § alapján befogadott vagy támogatásra befogadás nélkül is jogosító 
szolgálatszámra, ellátotti számra, férőhelyszámra – törtéves működés esetén egész évre – számított összegének, és 
az egyházi kiegészítő támogatás akkor hatályos mértékének szorzata alapján számított összeg ötszöröse. A teljes 
átalányösszeg megfizetéséig a fenntartóváltozás, illetve az új szolgáltató, intézmény nem engedélyezhető.”

87. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (4) bekezdés g) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza)
„g) a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.”

88. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„134. § (1) A 2015. március 1-jén a  jegyzőnél aktív korúak ellátásával összefüggésben folyamatban lévő ügyekben 
a  járási hivatal jár el. A folyamatban lévő ügyek iratait a  jegyző darabszintű iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi 
jegyzőkönyvvel adja át 2015. március 6-áig az illetékes járási hivatal számára. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a járási hivatal jár el a 2015. február 28-áig meg nem szűnt vagy jogerős 
határozattal meg nem szüntetett aktív korúak ellátásával összefüggő ügyekben. Ezen ügyek ügyiratait a  jegyző 
darabszintű iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át 2015. március 6-áig az illetékes járási hivatal 
számára. Az átvételről a járási hivatal 60 napon belül értesíti az ügyfelet. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti ellátással összefüggésben a  jegyző által kezelt adatok és működtetett adatbázisok 
kezelésére, illetve működtetésére 2015. március 1-jétől az illetékes járási hivatal jogosult. Az adatok és adatbázisok 
átadásáig az adatokat a jegyző a járási hivatal feladatellátásának biztosítása céljából tartja nyilván.”

89. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 134/A–134/E. §-sal egészül ki:
„134/A. § (1) A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel 
megállapított 18/B. § (1) bekezdését – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2015. március 31-ét követően 
indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 18/B.  § (1) bekezdését az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és a  települési támogatás 
tekintetében alkalmazni kell a 2015. április 1-jét megelőzően indult ügyben megállapított jogosultság esetén is, azzal, 
hogy a 18/B. § szerinti nyilvántartásba az azon ellátásokra vonatkozó adatokat kell utólag, 2015. május 1-je és július 
31-e között rögzíteni, amelyek esetében a rájuk való jogosultság megállapított időtartama legalább 2015. szeptember 
30-áig tart.
(3) A 2014. december 31-én hatályos 41. § (2) bekezdésének a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel történő módosításából eredő, az ápolási díjjal összefüggésben 
eljáró hatóság illetékességét érintő rendelkezéseket az ápolási díj megállapítására 2014. december 31-ét követően 
indult ügyekben, továbbá az ápolási díjra való jogosultságnak, vagy az ápolási díj összegének a 2014. december 31-ét 
követő legközelebbi felülvizsgálatakor kell alkalmazni.
(4) A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 42. § (4) bekezdését azon ápolási díjban részesülő személyre kell alkalmazni, aki 2014. december 31-ét 
követően szerez a 42. § (4) bekezdés a) pontja szerinti ellátásra való jogosultságot.
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(5) A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 44. § (2) bekezdését 
a) az ápolási díj megállapítása iránt 2015. január 1-jét megelőzően benyújtott, de 2014. december 31-éig el nem bírált 
kérelem alapján indult ügyekben is alkalmazni kell,
b) a 2015. január 1-jét megelőzően megállapított ellátás esetében az ápolási díj 2015. december 31-ét követő első 
felülvizsgálatakor kell alkalmazni.
(6) A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 50.  § (1) bekezdés g) pontját a  2014. december 31-ét követően indult, illetve a  2015. január 1-jén 
folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.
134/B. § (1) Az aktív korúak ellátásának megállapítása iránt 2015. március 1-jén folyamatban lévő ügyben e törvény 
2015. március 1-jén hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) 2015. február 28-áig e törvény 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései szerint felül kell vizsgálni azon személy 
aktív korúak ellátására való jogosultságát, akinek a részére 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal rendszeres 
szociális segélyre való jogosultság került megállapításra.
(3) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként az aktív korúak ellátására vonatkozó, 2015. március 1-jén 
hatályos rendelkezések szerinti ellátást – ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak – 2015. március 1-jétől 
kell megállapítani, akként, hogy az e törvény 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés a) pontja és c) pontja 
szerinti személy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, míg a 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
személy – feltéve, hogy a  felülvizsgálat során a  foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt 
együttműködést nyilatkozatban vállalja – foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.
(4) Ha a felülvizsgálattal érintett, e törvény 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személy 
a  felülvizsgálat során arról nyilatkozik, hogy a  foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt 
együttműködést vállalja, számára 2015. március 1-jétől foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell megállapítani.
(5) 2015. február 28-ával meg kell szüntetni azon, a  (4) bekezdés szerinti személy aktív korúak ellátására való 
jogosultságát, aki a  foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére előírt együttműködési 
kötelezettség teljesítését nem vállalja.
134/C. § (1) A 2015. január 1-jén lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt folyamatban lévő, valamint a 2014. 
december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben 
a  lakásfenntartási támogatást – a  38.  § (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően – legfeljebb a  2015. február  28-áig 
terjedő időtartamra kell megállapítani.
(2) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, valamint az (1) bekezdés alapján megállapított lakásfenntartási 
támogatás tekintetében – a  jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – 
a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 
(3) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint 
a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság 
határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a  2015. február 28-án hatályos 
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságkezelési szolgáltatást – annak megállapított időtartamára 
vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos szabályok szerint kell nyújtani.
134/D.  § A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
hatályon kívül helyezett 125. § c) pontja szerinti támogatást a települési önkormányzat továbbra is igénybe veheti 
a) azon lakásfenntartási támogatás kifizetéséhez, amelyre való jogosultság kezdő időpontja 2015. március 1-jét 
megelőző időpont, 
b) azon adósságcsökkentési támogatás kifizetéséhez, amely 2015. március 1-jét megelőzően került megállapításra.
134/E.  § A települési önkormányzat képviselő-testülete a  települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig 
megalkotja.”

90. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 68/B.  § (2) bekezdés d) pontjában az 
„a szolgáltatási önköltség” szövegrész helyébe az „az intézményi térítési díj” szöveg lép.

 (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 1. 4. § (1) bekezdés i) pontjában a „rendszeres szociális segély” szövegrész helyébe a „rendszeres szociális segély 

és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás” szöveg, a  „terhességi-gyermekágyi segély” 
szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj” szöveg,
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 2. 4.  § (1a) bekezdés 1. pontjában az „önkormányzati segély” szövegrész helyébe az „önkormányzati segély, 
rendkívüli települési támogatás” szöveg,

 3. 7.  § (1) bekezdésében az „önkormányzati segélyt” szövegrész helyébe a „rendkívüli települési támogatást” 
szöveg,

 4. 7. § (2) bekezdésében az „a kifizetett önkormányzati segély” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés alapján 
kifizetett rendkívüli települési támogatás” szöveg,

 5. 10.  § (6) bekezdésében az „az önkormányzat, annak jegyzője vagy a  járási hivatal hivatalos tudomása” 
szövegrész helyébe az „a települési önkormányzat vagy a járási hivatal a hivatalos tudomása” szöveg,

 6. 17. § (5) bekezdésében a „helyi önkormányzat képviselő-testülete” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” 
szöveg,

 7. 18.  § nyitó szövegrészében a  „települési önkormányzat és a  jegyző” szövegrész helyébe a  „települési 
önkormányzat képviselő-testületének” szöveg,

 8. 18.  § a) pontjában az „e törvény rendelkezései” szövegrész helyébe az „e törvény rendelkezései, illetve 
a települési önkormányzat rendelete” szöveg,

 9. 18/A. § f ) pontjában az „egy főre” szövegrész helyébe az „egy főre vagy egy fogyasztási egységre” szöveg,
10. 25. § (4) bekezdésében az „a rendszeres szociális segélyre” szövegrész helyébe az „az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra” szöveg,
11. 25. § (13) bekezdésében az „a rendszeres szociális segély” szövegrész helyébe az „az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás” szöveg,
12. 26. §-ában a „települési önkormányzat képviselő-testülete” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg,
13. 33. § (1) bekezdésében, 34. § (4) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,
14. 33.  § (6) bekezdésében az „a rendszeres szociális segély” szövegrész helyébe az „az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás” szöveg,
15. 33. § (7) bekezdésében a „jegyzőnek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,
16. 34. § (1) bekezdés g) pontjában a „közoktatási, illetőleg” szövegrész helyébe a „köznevelési, vagy” szöveg,
17. 37/B. § (1a) bekezdésében az „a rendszeres szociális segélyre” szövegrész helyébe az „az egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti támogatásra” szöveg, az „a rendszeres szociális segély” szövegrész helyébe az 
„az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás” szöveg,

18. 43/C. §-ában a „kiemelt ápolási díj, az emelt összegű ápolási díj, valamint a méltányossági ápolási díj” szövegrész 
helyébe a „kiemelt ápolási díj és az emelt összegű ápolási díj” szöveg,

19. 48.  § (1) bekezdésében a  „polgármestere önkormányzati hatáskörben” szövegrész helyébe a  „képviselő-
testülete” szöveg,

20. 50. § (1) bekezdés b) pontjában az „a rendszeres szociális segélyben részesülő” szövegrész helyébe az „az aktív 
korúak ellátására jogosult” szöveg,

21. 50. § (2) bekezdésében az „egyedül élő” szövegrész helyébe az „egyedülélő” szöveg,
22. 132. § (1) bekezdés y) pontjában a „32/D. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „32/D. § (1) bekezdése és 37/C. § 

(1) bekezdése” szöveg
lép.

 (3) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
1. 18/B.  § (2) bekezdés a) pontjában a  „Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény” szövegrész 

helyébe a „gyermekvédelmi ellátások” szöveg,
2. 18/B.  § (2) bekezdés d) pontjában a  „rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény” szövegrész helyébe 

a „gyermekvédelmi ellátások” szöveg
lép.

91. § (1) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 140/P. § (2) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

1. 50. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja,
2. 68/B. § (1) bekezdésében a „115. § (9) bekezdése szerinti” szövegrész,
3. 75. § (1) bekezdésében a „ , valamint a hajléktalan személyek” szövegrész,
4. 115. § (2) bekezdésében az „Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja.” 

szövegrész és a „Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj 
összege nulla.” szövegrész, 

5. 115. § (9) és (10) bekezdése,
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6. 119. § (3) bekezdésében a „folyó évi” szövegrész,
7. 140/V. §-a.

 (3) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 1. 17. § (4) bekezdésében az „a jegyző, illetve” szövegrész,
 2. 17. § (6) bekezdésében a „jegyző vagy a” szövegrész,
 3. 18. § h), i) és k) pontja,
 4. 25. § (12) bekezdés c) pontja,
 5. 32. § (1) bekezdés a) pontjában az „a jegyző vagy” szövegrész,
 6. 34.  § (2) bekezdés e) pontjában a „  , vagy a  37/B.  § (2) bekezdése alapján a  rendszeres szociális segélyre” 

szövegrész,
 7. 37/A. §-a,
 8. 37/B. § (2) bekezdése,
 9. 38. §-át megelőző alcímének címe, 38. §-a és 39. §-a,
10. 43/B. §-a,
11. 50. § (3) bekezdése,
12. 50/A. § (6) bekezdésében a „települési önkormányzat képviselő-testületének, illetve” szövegrész,
13. 50/A. § (10) bekezdésében a „települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a” szövegrész,
14. 50/B. § (1) bekezdésében a „vagy a méltányossági” szövegrész,
15. 50/C. § (3) bekezdés h) pontjában a „ , méltányossági” szövegrész,
16. 50/D. §-ában a „települési önkormányzat képviselő-testületénél, illetve” szövegrész,
17. 52. § (1) bekezdésében a „jegyző, illetve a” szövegrész és az „a 18., illetve” szövegrész,
18. 52. § (2) bekezdésében a „jegyző, illetve a” szövegrész,
19. 53. §-a,
20. 55. §-át megelőző alcímének címe és 55–55/C. §-a,
21. 124. § (4) bekezdése,
22. 125. § c) pontja,
23. 132. § (4) bekezdés b), c), e) és f ) pontja.

4. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

92. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
1. 68. §-ában a „terhességi-gyermekágyi segélyből” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjból” szöveg,
2. 74.  § b) pontjában az „ideértve a  meghatározott célra kapott segélyt is” szövegrész helyébe az „ideértve 

a meghatározott célra kapott segélyt is, a rendkívüli települési támogatás” szöveg 
lép.

5. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

93. §  A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/P. § (2) bekezdésében a „rendszeres szociális 
segélyt kap” szövegrész helyébe az „aktív korúak ellátására jogosult” szöveg lép.

6. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

94. §  A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996.  évi XXV.  törvény 1. melléklet 20. pontjában 
a „foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély” szövegrész helyébe az „aktív korúak ellátása, 
rendkívüli települési támogatás” szöveg lép.

95. § (1) Hatályát veszti a  helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996.  évi XXV.  törvény 1. melléklet 
20. pontjában az „ , óvodáztatási támogatás” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdés 
e) pontja.
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7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

96. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 15.  §-a a  következő 
(16) és (17) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A (3) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és az (5) bekezdésben 
meghatározott javítóintézeti ellátást nyújtó intézmény vezetője 
a) bejelenti az intézményt a köznevelés információs rendszerébe, és
b) a  köznevelés információs rendszere alkalmazotti nyilvántartásába (a  továbbiakban: alkalmazotti nyilvántartás) 
a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakról a pedagógus előmeneteli rendszer működtetésével összefüggésben 
adatot rögzít.
(17) Az alkalmazotti nyilvántartás a  pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontjának és megállapításainak kivételével 
tartalmazza az Nktv. 44. § (7) bekezdésében foglalt adatokat, valamint a szociális szakvizsga megszerzésének idejét.”

97. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 22.  § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyámhatóság a  gyermektartásdíj behajthatatlanságát a  gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy 
rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett eredménytelen végrehajtást követően állapítja meg. 
Az eredménytelen végrehajtást a végrehajtás szünetelését kimondó, hat hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv 
igazolja.”

98. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 66/D.  §-a a  következő  
(15)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A nevelőszülő kérelmére a  működtető szünetelteti a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt arra a  napra, 
amelytől kezdődően a  nevelőszülő öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti 
bányászjáradékot vagy balettművészeti életjáradékot kíván igényelni. Az említett ellátásokra való jogosultság 
szempontjából az e bekezdés alapján szüneteltetett nevelőszülői jogviszony a  szüneteltetés napján nem minősül 
fennálló – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – biztosítással járó jogviszonynak.
(16) A nevelőszülő a  szüneteltetés iránti kérelméhez csatolja a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek az 
ellátás igénybevételéhez szükséges szolgálati időt, a  foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító időt vagy 
a korkedvezményes időt igazoló határozatát.
(17) A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szüneteltetéséről a működtető értesíti a gyámhatóságot. A szüneteltetés 
a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását nem teszi szükségessé. 
(18) A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony szüneteltetésének időtartama alatt – feltéve, hogy a  nevelőszülő 
a működtetővel történő megállapodása alapján a nyugdíja mellett is folytatni fogja nevelőszülői tevékenységét –,
a) a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek gondozási helyét kizárólag a jogviszony szüneteltetése miatt megváltoztatni 
nem lehet, 
b) a nevelőszülő az e törvényben foglaltak szerint folyamatosan biztosítja a nála elhelyezett gyermek gondozását, 
nevelését, és
c) a nevelőszülőt a 66/H. § szerinti díjazás nem illeti meg, a nála elhelyezett gyermek után járó ellátásokra azonban 
jogosult.”

99. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyámhatóság a Cst. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben kezdeményezi a kincstárnál a családi pótlék 
szüneteltetését és elrendeli a 16. életévét be nem töltött, védelembe vétel hatálya alatt nem álló gyermek védelembe 
vételét.
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(2) A gyámhatóság 
a) három nevelési hónapot vagy tanítási hónapot magában foglaló időszakonként, és
b) – feltéve, hogy a családi pótlék szüneteltetésének kezdő időpontja vagy az utolsó felülvizsgálat óta legalább egy 
hónap eltelt – a nevelési év vagy tanítási év lezárását követő 15 napon belül
felülvizsgálja a családi pótlék szüneteltetésének szükségességét.
(3) Ha a gyámhatóság a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálati eljárás eredményeként azt állapítja meg, hogy a gyermek 
(fiatal felnőtt) a felülvizsgálattal érintett időszakban háromnál több óvodai nevelési napot, illetve ötnél több kötelező 
tanórai foglalkozást igazolatlanul
a) mulasztott, egyidejűleg megállapítja, hogy a családi pótlék szüneteltetése megszüntetéséhez szükséges feltétel 
nem áll fenn,
b) nem mulasztott, kezdeményezi a kincstárnál a családi pótlék szüneteltetésének megszüntetését.
(4) A gyámhatóság a  (3) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl kezdeményezi a  kincstárnál a  családi pótlék 
szüneteltetésének megszüntetését, ha a gyermeket (fiatal felnőttet) nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy szociális 
intézményben helyezték el, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek (fiatal felnőtt) javítóintézetbe, 
büntetés-végrehajtási intézetbe került.”

100. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 101. § (2) bekezdése a következő d) 
ponttal egészül ki:
[A miniszter az (1) bekezdésben foglalt ágazati irányító jogkörében]
„d) a  megelőző pártfogói tevékenységgel összefüggésben részt vesz annak szakmai módszertani irányításában, 
amelynek keretében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § i) pontja alapján 
éves beszámoló tételére kötelezheti a pártfogó felügyelői szolgálatot a megelőző pártfogói tevékenységről, valamint 
az igazságügyért felelős miniszternél kezdeményezheti, hogy
da) az Áht. 9. § i) pontja alapján a pártfogó felügyelői szolgálatot jelentéstételre kötelezze,
db) törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági ellenőrzést folytasson,
dc) az Áht. 9. § h) pontja szerinti intézkedést tegyen, és
dd) együttesen módszertani ajánlást adjanak ki, vagy azt vizsgálják felül,”

101. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 137.  § (3a) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3a) A Kormány által kijelölt szerv az Szt. 18/B. §-a szerint országos nyilvántartást vezet a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményről, a gyermektartásdíj megelőlegezésről és az otthonteremtési támogatásról (a továbbiakban együtt: 
pénzbeli és természetbeni ellátás), valamint a  pénzbeli és természetbeni ellátásra jogosult személyről és – az 
otthonteremtési támogatás kivételével – a pénzbeli és természetbeni ellátásra jogosult személy gondozó családjáról.”

102. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. § (1) bekezdése a következő f ) 
ponttal egészül ki:
(A gyámhatóság a  hatáskörébe tartozó ellátásra való jogosultság megállapításához, megváltoztatásához és 
megszüntetéséhez nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza)
„f ) a  gyermek, a  nagykorúvá vált gyermek, a  fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének 
megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.”

103. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  törvény 151. § (10) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(10) Az (5) bekezdés c) pontja szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell 
figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási 
intézményben nappali képzésben tanuló, és
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett 
nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.”
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104. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1) bekezdés r) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„r) a védelembe vételhez kapcsolódóan a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, folyósításának 
felfüggesztésére, a  folyósítás felfüggesztésének megszüntetésére, valamint a  családi pótlék szüneteltetésének 
kezdeményezésére irányuló eljárásra, továbbá a felfüggesztés és a szüneteltetés felülvizsgálatára és a családtámogatási 
folyószámlán rendelkezésre álló összeg felhasználására vonatkozó részletes szabályokat,”

105. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 170.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„170. § (1) A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 22. § (3) bekezdését és 24. § (9) bekezdését a 2015. január 1-jén folyamatban lévő ügyben is alkalmazni 
kell.
(2) A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 137. § (3a) bekezdését – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2015. március 31-ét követően 
indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 137. § (3a) bekezdését alkalmazni kell a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó ügyekben is azzal, hogy 
az Szt. 18/B.  §-a szerinti nyilvántartásba az azon ellátásokra vonatkozó adatokat kell utólag, 2015. május 1-je és 
2015. július 31-e között rögzíteni, amelyek esetében a rájuk való jogosultság megállapított időtartama legalább 2015. 
szeptember 30-áig tart, vagy amelyek teljes összege 2015. június 30-áig nem kerül kifizetésre.”

106. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következő 172. §-sal egészül ki:
„172. § (1) 2015. június 4-ét követően a 20/C. § szerinti óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem, – ideértve 
a támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is, – nem nyújtható be.
(2) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására 2015. június 5-én folyamatban lévő ügyben a Gyvt. 
2015. március 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) a jogosultságot 2015. október 31-éig terjedő időtartamra kell megállapítani, 
b) a támogatás első alkalommal történő folyósítására a 20/C. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően tárgyév június 
30-áig kerül sor.
(3) A települési önkormányzat jegyzője a 2015. június 5-ét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való 
jogosultságot 2015. október 31-ével megszünteti.”

107. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következő 173. §-sal egészül ki:
„173.  § A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
módosított 68/A. §-át az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegése körében a 2015. december 31-ét 
követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

108. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
1. 24. § (9) bekezdésében a „csökkentheti vagy” szövegrész helyébe a „csökkentheti, illetve” szöveg,
2. 66/D.  §-át megelőző alcímének  címében a  „megszüntetése” szövegrész helyébe a  „megszüntetése és 

szüneteltetése” szöveg
lép.

 (2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  törvény 34. § (8) bekezdésében „az Szt. 
szerinti önkormányzati segély” szövegrész helyébe a „rendkívüli települési támogatás” szöveg lép.

 (3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
1. 138. § (1) bekezdés a) pontjában az „a gyermek, a  szülő” szövegrész helyébe az „a gyermek, a fiatal felnőtt, 

a szülő” szöveg,
2. 138. § (1b) bekezdésében a „rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre” szövegrészek helyébe a „pénzbeli és 

természetbeni ellátásra” szöveg,
3. 140.  § (1) bekezdés a) pontjában a „pénzbeli ellátásokról” szövegrész helyébe a „pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról” szöveg
lép.
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109. §  Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
1. 20/C. §-a és az azt megelőző alcím,
2. 158. §-a,
3. 160/A. §-a,
4. 161/P. §-a,
5. 161/Q. § (4) és (5) bekezdése.

8. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló  
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

110. §  A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005.  évi CXXXV.  törvény 6.  § 
(3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jövedelmi helyzetére tekintet nélkül rászorulónak tekintendő az az áldozat, aki)
„d) számára egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultságot megállapították,”

9. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

111. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 13.  § (1) bekezdés 8. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
(A helyi közügyek, valamint a  helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 
különösen:)
„8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;”

 (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése a következő 8a. ponttal 
egészül ki:
(A helyi közügyek, valamint a  helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 
különösen:)
„8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;”

112. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 23.  § (5) bekezdés 11. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
(A kerületi önkormányzat feladata különösen:)
„11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;”

 (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdése a következő 11a. ponttal 
egészül ki:
(A kerületi önkormányzat feladata különösen:)
„11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;”

113. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 119.  § (1) bekezdésében a  „Magyar 
Államkincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg lép.

 (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
1. 128. § f ) pontjában a „Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,
2. 132.  § (1) bekezdés g) pontjában a „Magyar Államkincstárnál a  központi költségvetésből járó támogatás 

jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását” szövegrész helyébe a  „helyi 
önkormányzatnak a központi költségvetés terhére nyújtott támogatások felülvizsgálatát a 117. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti támogatás esetében a kincstárnál, a helyi önkormányzatnak nyújtott költségvetési támogatás 
esetében a támogatónál” szöveg

lép.
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IV. FEJEZET 
EGYES ÁLLAMI VAGYONTÁRGYAK TULAJDONJOGÁNAK INGYENES ÁTRUHÁZÁSA

10. Egyes köznevelési vagy szociális feladatot ellátó intézmények Esztergom Város Önkormányzatának 
tulajdonába adása

114. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és 14. § (1) bekezdése alapján 
1. az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium,
2. az Esztergomi Arany János Általános Iskola,
3. az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola,
4. az Esztergomi József Attila Általános Iskola,
5. az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola,
6. az Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és 

Speciális Szakiskola,
7. az Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium,
8. a Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola,
9. a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
működtetését szolgáló, állami tulajdonban lévő ingatlan, ingóság és vagyoni értékű jog 2015. január 1-jén ingyenesen 
Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonába kerül.

 (2) 2015. szeptember 1-jétől Esztergom Város Önkormányzata gondoskodik az (1) bekezdés 1–8. pontjában meghatározott 
intézmény – nem szakképzési – feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingóság a  nemzeti köznevelésről szóló 
törvény szerinti működtetéséről.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan, ingóság és vagyoni értékű jog tényleges birtokba adását Esztergom Város 
polgármestere és az állami köznevelési közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv 
átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével hajtja végre.

 (4) Esztergom város polgármestere és az állami köznevelési közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra 
kijelölt szerv az átadás-átvételi jegyzőkönyvet legkésőbb 2015. január 15-éig készíti el. A jegyzőkönyv tartalmi elemeit 
az állami köznevelési közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv állapítja meg. Esztergom 
város polgármestere és az állami köznevelési közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv 
a jegyzőkönyv felvétele során kölcsönösen együttműködve járnak el.

 (5) Az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerülő vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott 
vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő bruttó nyilvántartási értékkel.

115. § (1) Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozatában vállalhatja a  szociális és gyermekvédelmi 
feladatok ellátására a  Kormány által rendeletben kijelölt szerv feladatából a  2011. december 31-én 
a Glatz Gyula Szociális Központ által ellátott feladat átvételét. A határozatában meg kell jelölni az átvállalt szociális 
és gyermekvédelmi feladatot, valamint a  feladatellátáshoz szükségesnek ítélt, Esztergom Város Önkormányzata 
által igényelt ingatlanokat, valamint az ahhoz kapcsolódó vagyonelemeket. A határozatot 2015. március 31-éig 
kell a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) írásban 
közölni.

 (2) Ha Esztergom Város Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti határozatban vállalja az (1) bekezdés szerinti feladat 
átvételét, a  feladat ellátásához kapcsolódó vagyon és vagyoni értékű jog az MNV Zrt. által megkötött szerződés 
alapján e törvény erejénél fogva Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonába kerül. A szerződés megkötésében 
a  szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására a  Kormány által rendeletben kijelölt szerv közreműködik. 
A szerződés legkésőbb 2015. június 30-áig köthető meg.

 (3) A (2) bekezdés szerinti szerződésben meg kell határozni az (1) bekezdés szerinti feladatot átvevő szervet, továbbá az 
(1) bekezdés szerinti feladatot a szerződés hatálybalépését megelőző napon ellátó olyan személyek körét, akiknek 
a jogviszonya az (1) bekezdés szerinti feladat átadásával a foglalkoztató személyében jogutódlás miatt bekövetkező 
változásra tekintettel módosul.

 (4) Esztergom Város Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti feladat tekintetében a szerződés hatálybalépését megelőző 
napon ellátó szerv valamennyi jogának és kötelezettségének általános és egyetemleges jogutódja.
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116. §  A 114. § és 115. § szerinti nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházására a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi 
CXCVI. törvény 13. § (4)–(10) bekezdését nem kell alkalmazni.

117. §  Hatályát veszti az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény.

11. Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonába adása közfeladatot ellátó szervezetek 
részére

118. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
13. § (3) bekezdése alapján, az állam tulajdonában lévő, Szeged 3852 helyrajzi számú ingatlan 5248/10000-ed állami 
tulajdoni hányada ingyenesen a Szeged-Csanádi Egyházmegye tulajdonába kerül hitéleti célokra, azzal a feltétellel, 
hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

 (2) Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 36.  § (1) bekezdése és a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi 
CXCVI.  törvény 13. § (3) bekezdése alapján, az állam tulajdonában lévő, Szeged 25869/1 helyrajzi számú ingatlan, 
Szeged 25870 helyrajzi számú ingatlan és Szeged 25883/2 helyrajzi számú ingatlan összterületéből telekalakítással 
létrehozott 120 m2 területű ingatlanrész ingyenesen a Szeged-Csanádi Egyházmegye tulajdonába kerül a verseny- és 
tömegsport élénkítése, labdarúgás utánpótlás nevelési és oktatási sportfejlesztési célokra, azzal a  feltétellel, hogy 
a  Szeged-Csanádi Egyházmegye az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja. A szerződés 
megkötésére csak a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetését követően kerülhet sor.

 (3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
13.  § (3) bekezdése alapján, az állam tulajdonában lévő, Pécs II. Szent István tér 18292/2 helyrajzi számú ingatlan 
ingyenesen a Pécsi Egyházmegye tulajdonába kerül a Pécsi Egyházmegye Turisztikai és Múzeum Igazgatósága céljára, 
azzal a feltétellel, hogy a Pécsi Egyházmegye az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

 (4) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
13. § (3) bekezdése alapján, az állam tulajdonában lévő, Debrecen 8489/1 helyrajzi számú 256 m2 területű ingatlan 
10/11-ed tulajdoni hányada, és a 8481 helyrajzi számon található 472 m2 területű ingatlan ingyenesen a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem tulajdonába kerül kert, park céljára, azzal a feltétellel, hogy a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja. 

 (5) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
13. § (3) bekezdése alapján, az állam tulajdonában lévő, Budapest, VII. kerület Dohány u. 2. 34520 helyrajzi számú 
ingatlan ingyenesen a  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonába kerül múzeum céljára, azzal 
a feltétellel, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen 
átvállalja.

 (6) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Veszprém 291 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Veszprémi 
Főegyházmegye tulajdonába kerül a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár elhelyezése céljából, azzal a feltétellel, 
hogy a Veszprémi Főegyházmegye Veszprémi Érsekség az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

 (7) Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 36.  § (1) bekezdése és a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi 
CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Kecskemét 3424 helyrajzi számú és a Baja 470/2 
helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Hajdúdorogi Egyházmegye tulajdonába kerülnek hitéleti és egyéb közösségi 
célokra azzal a feltétellel, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegye az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljes körűen 
átvállalja.

 (8) Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 36.  § (1) bekezdése és a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi 
CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Balatonalmádi 4252 helyrajzi számú ingatlan 
ingyenesen a  Dunántúli Református Egyházkerület, Balatonalmádi Református Egyházközsége tulajdonába kerül 
hitéleti és egyéb közösségi célokra azzal a  feltétellel, hogy a  Dunántúli Református Egyházkerület, Balatonalmádi 
Református Egyházközsége az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

 (9) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
13.  § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Nyírbátor 2025 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen 
a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye tulajdonába kerül ifjúságnevelési tevékenység céljára azzal a feltétellel, hogy 
a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

 (10) Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 36.  § (1) bekezdése és a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi 
CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Kastélyosdombó 177/1, 177/2, 172, 173, 174, 
175 és 176 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tulajdonába kerülnek 
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krízishelyzetben lévő családok reintegrációját elősegítő gazdálkodási modellprogram megvalósítása céljából. 
A tulajdonátruházás feltétele, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket 
teljes körűen átvállalja és a tulajdonátruházási szerződés megkötése időpontjában fennálló megtérítési igényét nem 
érvényesíti.

 (11) Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 36.  § (1) bekezdése és a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi 
CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Budapest III. kerület 18239/4 helyrajzi számú 
ingatlan ingyenesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába kerül az általa átvállalt állami és önkormányzati 
közfeladat ellátásának elősegítése érdekében azzal a feltétellel, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ingatlant 
terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja. 

 (12) Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 36.  § (1) bekezdése és a  nemzeti vagyonról szóló 
2011.  évi CXCVI.  törvény 13.  § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Budapest VIII. kerület  
35233/0/A/1–19 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába 
kerülnek oktatási célokra, azzal a feltétellel, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség az ingatlant terhelő 
kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

 (13) Az (1)–(12) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. készíti elő és köti meg. 
A szerződésben az ingatlanok forgalmi értékeként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által megállapított forgalmi 
értéket kell megjelölni.

12. Egyes állami tulajdonú ingatlanok Budapest X. kerület Kőbánya Önkormányzata részére történő 
ingyenes tulajdonba adása

119. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Budapest X. kerület 38916/7, 38916/8, 38916/9, 38916/10, 
38916/11, 38916/12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata 
tulajdonába kerülnek lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok elősegítése érdekében, azzal a  feltétellel, hogy 
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

 (2) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni a  nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontját, (5) és (7) bekezdését.

 (3) Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata a  tulajdonába adott ingatlanokat a  tulajdonátruházási 
szerződésben meghatározott lakásgazdálkodási célokra használhatja fel. Ha Budapest Főváros X. kerület Kőbánya 
Önkormányzata az ingatlanokat értékesíti, az elidegenítésből származó bevételt a  Budapest Főváros X. kerület 
Kőbánya Önkormányzata tulajdonában álló lakáscélú ingatlanok fejlesztésére, korszerűsítésére vagy az ingyenesen 
tulajdonba adott ingatlanok vonatkozásában felmerült településfejlesztési feladatok megvalósítására köteles 
fordítani.

 (4) A célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírások teljesüléséről, az ingatlanok fejlesztéséről, valamint az ingatlanok 
értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata évente 
beszámol a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé. 

 (5) Ha a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megállapítja, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata 
a célhoz kötött hasznosításra, illetve a bevételek célhoz kötött felhasználására vonatkozó előírásoknak nem tesz eleget, 
köteles a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot 
megszüntetni. A jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbánya Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan – ideértve az abból kialakított új ingatlant is – tulajdonjoga 
visszaszáll az államra, ha az ingatlan vagy az abból kialakításra kerülő új ingatlan Budapest Főváros X. kerület Kőbánya 
Önkormányzata részéről időközben értékesítésre került, úgy az értékesítésből származó – az adásvétel napjától 
számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt – bevételt köteles a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére 
átadni. Az állam tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérelme alapján be 
kell jegyezni.

 (6) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére 
alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. készíti el és köti meg.
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13. A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit Kft. tulajdonjogának  
a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa részére történő ingyenes átadása

120. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36. § (1) bekezdése alapján, a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 
Társaság) állam tulajdonában lévő üzletrészének tulajdonjoga ingyenesen a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának 
tulajdonába kerül a borvidék szőlészeti és borászati kutatási tevékenységéhez kapcsolódó közfeladatok elősegítése 
érdekében.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti üzletrész tulajdonátszállásának időpontja a feladatellátást szolgáló állami vagyon – ide nem 
értve a  muzeális borkészletet – Társaságba történő apportálásának a  cégjegyzékbe történő bejegyzéséről szóló 
cégbírósági végzés jogerőre emelkedésének napja.

 (3) A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Társaság jogutód nélküli, illetve jogutódlással történő megszüntetéséről, 
a  Társaságban fennálló részesedése bármilyen jogcímen történő átruházásáról, a  részesedésre harmadik személy 
javára bármilyen jog alapításáról kizárólag az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter előzetes, írásbeli 
jóváhagyásával dönthet.

121. §  A 120. § (1) bekezdése szerinti üzletrésznek a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának számviteli nyilvántartásaiba 
szereplő bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
számviteli nyilvántartásaiban szereplő nyilvántartási értékkel.

122. § (1) A 120. § (2) bekezdése szerinti apportálással a Társaság tulajdonába kerülő ingatlan vagyonelemeken e törvény erejénél 
fogva az apportálásnak a  cégjegyzékbe történő bejegyzéséről szóló cégbírósági végzés jogerőre emelkedésének 
napjától számított 5 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az állam javára szóló ingatlan-
nyilvántartásba történő feljegyzését az MNV Zrt. kérelmezi a 120. § (2) bekezdése szerinti végzés jogerőre emelkedését 
követően. 

 (2) Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter az elidegenítési tilalom hatálya alatt – a Tokaji Borvidék Hegyközségi 
Tanácsának kezdeményezésére – egyedi döntéssel hozzájárulhat az (1) bekezdés szerint elidegenítési tilalom 
hatálya alatt álló ingatlanok elidegenítéséhez azzal, hogy a vagyonelemek elidegenítésének ellenértékét a 120. § (1) 
bekezdésében meghatározott közfeladat ellátására kell fordítani.

 (3) A 120. § (1) bekezdése alapján ingyenesen tulajdonba adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni a  nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés b) pontját.

V. FEJEZET 
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGET ÉRINTŐ FELADAT-  
ÉS SZERVEZETRENDSZER ÁTALAKÍTÁSA

14. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

123. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 16/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(6) A teljesítésben közreműködők az általuk gyűjtött hulladék mennyiségének az ugyanezen hulladéknak 
a  termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását közvetítő, valamint a  hulladékról 
szóló törvény végrehajtási rendeletében meghatározott egyes gyűjtési és hasznosítási célok elérését szolgáló 
szervezet (a  továbbiakban: állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet) felé elszámolt mennyiségével 
csökkentett mennyiségét számolhatják el a szerződött egyéni hulladékkezelők felé.”

124. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 16. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„16. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet”
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125. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény a következő 22/C. §-sal egészül ki:
„22/C.  § Nem állapítható meg a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi 
LVII. törvény 11. §-ában foglalt tilalom megsértése az OGyHT-ben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében 
2012–2013. évben kiírt közbeszerzési eljárások során tanúsított magatartások vonatkozásában.”

126. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 29/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) A vámhatóság az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által finanszírozott, a 22/A. § (6) bekezdésében 
meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és hulladékhasznosítási szolgáltatások körébe tartozó ügyletek 
tényleges megvalósulását, illetve azok végrehajtásának szabályszerűségét ellenőrzi. Az ellenőrzést azon személyek 
vonatkozásában indítja meg, amelyek számára az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a  kifizetést 
teljesítette. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által történő kifizetés, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV.  törvény 41. § (2) bekezdésétől eltérően költségvetési támogatásként (a  továbbiakban: támogatás) 
nyújtható.”

127. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a  hulladékgazdálkodási feladatainak elvégzéséhez 
költségvetési támogatást kap az e célra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatból. A hulladékgazdálkodási feladatokra 
az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által kifizetett összegek az államháztartásról szóló 2011.  évi 
CXCV. törvény 41. § (2) bekezdésétől eltérően költségvetési támogatásként nyújthatók.”

128. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„i) a hulladékról szóló törvényben meghatározott gyűjtési hasznosítási célok elérése érdekében a pályáztatás, illetve 
közbeszerzés útján történő szolgáltatás-megrendelés, szerződéskötés, felbontás, felmondás részletes szabályait.”

 (2) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetet rendeletben jelölje ki.”

129. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 40/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvénynek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 
(a  továbbiakban: Módtv. 2.) 125.  §-ával megállapított 22/C.  §-át a  Módtv. 2. hatálybalépésekor folyamatban levő 
ügyekben is alkalmazni kell.”

130. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
1. 19. § (3) bekezdésében, 20. § (2)–(7) bekezdésében, 21. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, 21. § (3) bekezdésében, 

22. § (3), (4) és (6) bekezdésében, 22/A. § (1), (3), (5) és (7) bekezdésében, 22/B. § (2) bekezdésében, 23. § (1) és 
(2) bekezdésében, 24. § (2) és (3) bekezdésében, 29/A. § (5) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében és 36. § (3) 
bekezdésében az „OHÜ” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveg,

2. 20.  § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „OHÜ” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást 
közvetítő szervezet környezetvédelmi igazgatási feladatkörében” szöveg,

3. 21.  § (2) bekezdésében, 22.  § (1) bekezdésében, 24.  § (1) bekezdésben, 38.  § (1) bekezdés c) pontjában és 
3. mellékletében az „OHÜ” szövegrészek helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveg,

4. 22/A.  § (1) bekezdésében a „települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó” szövegrész helyébe 
a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó” szöveg,

5. 22/A. § (6) bekezdésében a „hulladékkezelési közszolgáltatásra” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásra” szöveg,

6. 22/A.  § (7) bekezdés záró szövegrészében a „szelektív települési szilárd hulladékkezelést ellátó” szövegrész 
helyébe a „szelektív hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó” szöveg,

7. 22/B.  § (1) bekezdésében az „OHÜ-nél” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő 
szervezetnél” szöveg,

8. 38. § (2) bekezdés d) pontjában az „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség” szövegrész helyébe az „állami 
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveg

lép.
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131. § (1) Hatályát veszti a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
1. 21. § (2) bekezdésében a „vezetőjének” szövegrész,
2. 21. § (3) bekezdésében a „vezetője” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
1. 19. § (1) és (2) bekezdése,
2. 21. § (4) bekezdése,
3. 40. §-a.

15. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

132. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel (a továbbiakban: 
minősítési engedély) rendelkező gazdasági szereplővel köthet.
(4) A települési önkormányzat a  (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérően azzal a minősítési engedéllyel nem 
rendelkező gazdasági szereplővel is köthet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, amelynek tagjai – az 
államot és a települési önkormányzatot kivéve – valamennyien rendelkeznek minősítési engedéllyel.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A lakosság tájékoztatása érdekében a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az Országos 
Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felületén közzé kell tenni. A települési önkormányzat 
a közszolgáltatási szerződés közzétételről a helyben szokásos módon gondoskodik.”

133. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben meghatározottakon túlmenően)
„a) a minősítési engedélyt,”
(az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.)

134. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak az a  nonprofit gazdasági társaság végezhet, 
amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és minősítő okirattal, vagy – a  34.  § (3) bekezdésben és 
a (9) bekezdésben foglaltakra tekintettel – 2015. június 30-át követően kiadott minősítési engedéllyel rendelkezik, 
valamint a  települési önkormányzattal az e törvény hatálybalépését követően és minősítési okirat birtokában 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. §-a a következő (9) és (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély 2015. június 30-át követően nem adható ki. Az e törvény alapján 
kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély az abban meghatározott ideig, de legkésőbb 2015. december 
31-ig hatályos.
(9a) Ha a környezetvédelmi hatóság 2015. június 30-át követően, de a (9) bekezdésben meghatározott hatályvesztést 
megelőzően minősítési engedélyt ad ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező közszolgáltató 
részére, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt a minősítési engedély kiadásával egyidejűleg visszavonja.”

135. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 1. 2. § (1) bekezdés 38a. pontjában az „az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget” szövegrész helyébe az 

„a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti, a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok 
gyűjtését és hasznosítását közvetítő, valamint az egyes gyűjtési és hasznosítási célok elérését szolgáló 
szervezetet” szöveg,

 2. 37.  § (1a) bekezdésében az „érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel vagy minősítő 
okirattal” szövegrész helyébe a „minősítési engedéllyel” szöveg,

 3. 42. § (2) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel” szövegrész helyébe a „minősítési 
engedéllyel” szöveg,

 4. 45. § (3) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és minősítő okirattal” szövegrész 
helyébe a „minősítési engedéllyel” szöveg,

 5. 53. § (2) bekezdés a) pontjában az „az OHÜ által kiállított” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
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 6. 62.  § (2) bekezdésében az „a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedély” szövegrész helyébe a „minősítési engedély” szöveg,

 7. 73. § (1) bekezdésében, 74. § (1) bekezdésében, 75. § (2) és (4) bekezdésében az „Az OHÜ” szövegrész helyébe 
az „A környezetvédelmi igazgatási szerv” szöveg,

 8. 73.  § (2) bekezdésében, 75.  § (5) bekezdésében az „az OHÜ” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi 
igazgatási szerv” szöveg,

 9. 79.  § (7) bekezdésében a  „hulladékgazdálkodási, illetve hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély” 
szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási engedély, illetve minősítési engedély” szöveg,

10. 81. § (1) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt” szövegrész helyébe a „minősítési 
engedélyt” szöveg,

11. 84. § (1) bekezdés a) pontjában a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási” szövegrész helyébe a „minősítési” 
szöveg,

12. 84. § (2) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási” szövegrész helyébe a „minősítési” szöveg,
13. 85. § (1) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási” szövegrész helyébe a „minősítési” szöveg
lép.

136. § (1) Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
1. 2.  § (1) bekezdés 37. pontjában a  „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a” 

szövegrész,
2. 34. § (3) bekezdésében, 37. § (1a) bekezdésében és 45. § (3) bekezdésében az „az OHÜ által kiállított” szövegrész,
3. 41. § (4) bekezdésében a „ , valamint az OHÜ-nek” szövegrész,
4. 62. § (3) bekezdésében az „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély,” szövegrész,
5. 79. § (4) bekezdésében az „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt” szövegrész,
6. 88. § (1) bekezdés 1. pontjában a „ , valamint a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv tartalmi követelményeit” 

szövegrész.
 (2) Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1. 53. § (2) bekezdés d) pontja,
2. 34. alcíme,
3. 81. § (2)–(5) bekezdése,
4. 90. § (4) és (5) bekezdése.

 (3) Hatályát veszti a  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 34.  § (4) bekezdésében és 90.  § (8) bekezdésében 
az „az OHÜ által kiállított” szövegrészek.

16. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 
módosítása

137. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.  évi CXXV.  törvény 1.  § a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya)
„a) a környezetvédelmi hatóságra (a továbbiakban: minősítő),”
(terjed ki.)

 (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.  évi CXXV.  törvény 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1. § E törvény hatálya
a) a környezetvédelmi hatóságra (a továbbiakban: minősítő),
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet végző vagy végezni kívánó, minősítést kérelmező 
gazdálkodó szervezetre (a továbbiakban: kérelmező),
c) a minősítés és a minősítés módosításának anyagi és eljárási szabályaira,
d) az osztályba sorolás szempontrendszerére,
e) az ügyfél jogaira és kötelezettségeire,
f ) a minősítési engedély időbeli hatályának meghosszabbítására, valamintg) a minősítési feltételeknek való megfelelés 
és a korábban vállalt környezetirányítási célok és programok megvalósításának ellenőrzésére
terjed ki.”
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138. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 3. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„3. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítése: kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárás, amelynek során 
a  minősítő a  végzett vagy végezni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az  e  törvényben 
foglalt követelmények alapján, a minősítési osztály meghatározását is magába foglalóan engedélyezi;”

139. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 3. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kérelmező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét a  minősítő a  szolgáltatás biztonsága és 
a szolgáltatás színvonala alapján minősítési osztályba sorolja, továbbá előírja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenység végzésével összefüggő feltételeket.”

140. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 4. § (2) bekezdése 
a következő j)–l) ponttal egészül ki:
(A kérelem tartalma:)
„j) a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, típusa, jellege, mennyisége (tonnában 
kifejezve), összetétele,
k) a közszolgáltatási terület megnevezése, kiterjedése, valamint
l) nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a közterületen elhagyott, 
jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítását és kezelését vállalja.”

141. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.  törvény 8. §-a a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A minősítő a minősítési eljárás alapján dönt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítési 
engedélyének kiadásáról. A minősítési engedélyben a minősítő meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenység végzésének feltételeit, továbbá elvégzi a tevékenység (3) bekezdés szerinti minősítési osztályba sorolását.
(2) A minősítési engedély – a Ket.-ben foglalt követelményeken felül – legalább a következőket tartalmazza:
a) a kérelmező azonosító adatai (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, KÜJ-szám és KTJ-szám, statisztikai számjel),
b) az engedélyezett közszolgáltatási tevékenység megnevezése, 
c) a közszolgáltatással érintett terület megnevezése,
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,
e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények,
f ) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, típusa, jellege, mennyisége, összetétele,
g) közszolgáltató hulladékgazdálkodási engedélyének vagy engedélyeinek száma.
(3) A minősítő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet annak szolgáltatásbiztonsági funkciója szerint 
kategóriába, valamint szakmai funkcionalitása szerint fokozatba sorolja. A minősítő a kategória és a fokozat együttes 
alkalmazásával sorolja a kérelmezőt osztályba az 1–4. mellékletben meghatározottak szerint.”

142. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 9. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A minősítési engedély időbeli hatálya – a  (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az engedély jogerőre 
emelkedésétől számított 36. hónap utolsó napjáig tart.”

143. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 11. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a  minősítő megvizsgálja a  minősítési engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételeknek való megfelelést, és kiadja az új minősítési engedélyt.”

144. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 17. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A minősítési engedély módosítása esetén a minősítő új minősítési engedélyt ad ki, és a módosítással érintett 
korábbi minősítési engedélyt visszavonja.”
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145. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.  évi CXXV.  törvény 19.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A minősítő a kiállított minősítési engedélyekről nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) a minősítési engedély számát,
b) a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát,
c) a minősítési engedélyben megjelölt minősítési osztályt,
d) a minősítési engedély időbeli hatályát.
(3) A minősítési engedélyeket, továbbá a minősítési eljáráshoz kapcsolódó nyomtatványokat és kitöltési, módszertani 
útmutatókat az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felületén közzé kell tenni.”

146. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.  évi CXXV.  törvény 22.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„22. § Minősítő okirat 2015. június 30-át követően nem adható ki. Az e törvény alapján kiadott minősítő okirat az 
abban meghatározott ideig, de legkésőbb 2015. december 31-ig hatályos.”

147. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.  évi CXXV.  törvény a  következő 
22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) Ha a környezetvédelmi hatóság 2015. június 30-át követően, de a 22. §-ban meghatározott hatályvesztést 
megelőzően minősítési engedélyt ad ki a  minősítő okirattal rendelkező kérelmező részére, a  minősítő okiratot 
a minősítési engedély kiadásával egyidejűleg visszavonja.
(2) Az e törvény hatálybalépésétől 2016. július 1-jéig terjedő időszakban a minősítő okirat vagy minősítési engedély 
időbeli hatálya az okirat vagy engedély kiállításától számított 12. hónap utolsó napjáig tart.”

148. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
 1. 4. § (2) bekezdés d) pontjában, 7. alcímének címében, 13. § (3) bekezdésében, 10. alcímének címében, 17. § (3) 

bekezdésében a „minősítő okirat” szövegrész helyébe a „minősítési engedély” szöveg,
 2. 9. § (4) bekezdésében, 10. §-ában, 13. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés b) pontjában a „minősítő 

okirat” szövegrészek helyébe a „minősítési engedély” szöveg,
 3. 11. § (1) bekezdésében a „kiállított minősítő okirat” helyébe a „kiadott minősítési engedély” szöveg,
 4. 12. § (1) bekezdésében a „kiállított minősítő okiratban” szövegrész helyébe a „kiadott minősítési engedélyben” 

szöveg,
 5. 12. § (2) bekezdésében a „minősítő okiratában” szövegrész helyébe a „minősítési engedélyében” szöveg,
 6. 13. § (2) bekezdésében az „időpontok” szövegrész helyébe az „időpont” szöveg,
 7. 14. § (1) bekezdésében a „minősítő okirat kiállításának” szövegrész helyébe a „minősítési engedély kiadásának” 

szöveg,
 8. 14. § (2) bekezdés a) pontjában a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenységére kiható változás” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenységében olyan változás” szöveg,

 9. 16. § (1) és (2) bekezdésében a „minősítő okiratot” szövegrész helyébe a „minősítési engedélyt” szöveg,
10. 1. mellékletébe foglalt táblázat A:1., B:1. és C:1. mezőjében az „A kérelmező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

engedéllyel rendelkezik.” szövegrész helyébe az „A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához 
szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.” szöveg

lép.

149. § (1) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
1. 2. § (1) bekezdés 7. pontjában a „kérelmező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében megnevezett,” 

szövegrész,
2. 4.  § (3) bekezdés a) pontjában a  „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély alapját képező, 

a környezetvédelmi hatóság által kiadott” szövegrész,
3. 7.  § (3) bekezdésében az „a kérelmezett minősítési osztályhoz rendelt követelményrendszer keretei között” 

szövegrész.



62 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 

 (2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
1. 4. § (2) bekezdés g) pontja,
2. 4. § (3) bekezdés b) pontja,
3. 4. § (3) bekezdés c) pontja,
4. 9. § (1) és (2) bekezdése,
5. 12. alcíme,
6. 6. melléklete.

17. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló  
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

150. §  Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény
1. 1. § (3) bekezdésében és 1. § (9) bekezdés a) pontjában a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel” 

szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel vagy minősítési engedéllyel” szöveg,
2. 1.  § (8) bekezdésében a  „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében” szövegrész helyébe 

a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében vagy minősítési engedélyében” szöveg
lép.

151. §  Hatályát veszti az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV. törvény
1. 1. § (3) bekezdésében és 1. § (9) bekezdés a) pontjában a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 

vagy” szövegrész,
2. 1. § (8) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében vagy” szövegrész,
3. 3. § (1) bekezdésében az „az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség,” szövegrész.

VI. FEJEZET 
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI 
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

18. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

152. §  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 8. § (1) bekezdés a) pontja 3. alpontjában, a 11. § (2) bekezdésében, a 34. § (1) bekezdésében, valamint más 
jogszabályban meghatározott, az országos közúthálózat üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére, a díjpolitika 
megalapozására, valamint a használati díj- és pótdíjszedésre, a pótdíj behajtására és a díj ellenőrzésére vonatkozó 
állami feladatok pénzügyi forrásait a központi költségvetésről szóló törvényben kell megállapítani.”

153. §  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A használati díjakból származó bevétel a  32.  § (4) és (5) bekezdésében meghatározott célokra, valamint 
a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében állami feladatokat ellátó NIF Zrt. más forrásból meg nem térülő működési 
költségeinek fedezetét biztosító, továbbá a 29. § (1) bekezdése szerinti építtetői feladatok ellátása körében az országos 
közutak felújítását és fejlesztését szolgáló projektek megvalósítását biztosító támogatás nyújtására használható fel.”

154. §  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33/A. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A használati díjból származó bevétel az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 14.  § (4) bekezdés 
d) pontja szerinti fejezet javára számolandó el mint költségvetési bevétel.
(5b) A használati díjból származó bevételt
a) nettó díjak összege,
b) általános forgalmi adó
jogcímeken kell elszámolni és befizetni a központi költségvetésbe.”



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 63

155. §  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A használati díjfizetéssel érintett országos közutakat vagy azok egyes szakaszait, a használati díj mértékét, a fizetés 
módját és feltételeit a miniszter az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítja meg.
(2) A használati díj nem tartalmazhat sem közvetett, sem közvetlen megkülönböztetést, így különösen tilos 
a diszkrimináció a gépjárművek nemzetisége vagy a gépjárművek tulajdonosának (üzemben tartójának) nemzetisége, 
illetve letelepedési országa, valamint a  járművek nyilvántartásba vételi helye, illetve a  közlekedési tevékenység 
kiindulási pontja vagy rendeltetési helye alapján.
(3) A használati díj tekintetében díjellenőrzésre a rendőrség, díjellenőrzés támogatásra a NÚSZ Zrt. jogosult.
(4) A NÚSZ Zrt. a díjellenőrzés támogatási tevékenysége során:
a) adatgyűjtést végez a  díjköteles útszakaszon közlekedő gépjárművekről, telepített fix vagy mobil eszközök 
felhasználásával,
b) az a) pont szerinti eszközök útján felvételezett, azonosításra alkalmas adatokat és a rendszám adatokat összeveti az 
úthasználati jogosultsággal rendelkezőkről rendelkezésére álló adatokkal, valamint a külön jogszabály szerinti közúti 
közlekedési nyilvántartó szerv által vezetett útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható 
közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásának mentességre vonatkozó adataival,
c) a  b) pont szerinti összevetés alapján összeállított adatállományt – kivéve a  jogosult úthasználatra vonatkozó 
adatokat – átadja a díjellenőrzésre jogosult hatóság számára,
d) az átadott adatokat az átadást követő 180 napig jogosult tárolni a  jogosulatlan úthasználat miatt esetlegesen 
megindult közigazgatási eljárásban való felhasználás céljából.
(5) A NÚSZ Zrt. a  díjellenőrzés-támogatási feladatai ellátása érdekében közvetlen adathozzáféréssel díjmentesen 
átveheti az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára 
jogosultak nyilvántartásának mentességre vonatkozó adatait.”

156. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontja a következő 36. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a Kormány, hogy)
„36. a  33/A.  § szerinti használati díj és pótdíj központi költségvetésbe történő befizetésének rendjét, részletes 
szabályait, továbbá az elszámolás számviteli szabályait;”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pontja a következő mc) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben)
„mc) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletét ellátó miniszter, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának 
tagjai, járművei és magánútjai, valamint az általuk üzemben tartott járművek forgalomba helyezése és időszakos 
vizsgálata tekintetében az eltérő rendelkezéseket;”
(rendeletben állapítsa meg.)

157. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában a „továbbá a  járművek 
üzemeltetésének általános feltételeit” szövegrész helyébe az „ezen tevékenységek végzéséhez használható járművek 
üzemeltetésének általános feltételeit, továbbá az e járművek vezetőinek képzésére vonatkozó feltételeket” szöveg 
lép.

 (2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
1. 2. § (4) bekezdésében a „valamint” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint” szöveg,
2. 29. § (14) bekezdésében az „az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

ÁAK Zrt.)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: NÚSZ Zrt.)” szöveg,

3. 33/A. § (6) bekezdésében az „az ÁAK Zrt.” szövegrész helyébe az „a NÚSZ Zrt.” szöveg,
4. 33/A. § (6) bekezdésében az „az ÁAK Zrt.-vel” szövegrész helyébe az „a NÚSZ Zrt.-vel” szöveg,
5. 33/B. § (8) bekezdésében az „az ÁAK Zrt.” szövegrész helyébe az „a NÚSZ Zrt.” szöveg
lép.
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 (3) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
1. 20. § (1) bekezdés m) pontjában az „útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 

útdíjra” szövegrész helyébe az „út- és használati díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő díjra” szöveg,
2. 21.  § (1) bekezdés h) pontjában az „a díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 

útdíjra” szövegrész helyébe az „az út- és használati díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő díjra” szöveg,
3. 21.  § (3a) bekezdésében az „üzemeltetője” szövegrész helyébe a  „működtetője, és az úthasználati díj 

megfizetésének ellenőrzésére kijelölt szervezet” szöveg,
4. 33/C.  § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a  „díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történő 

használatának ellenőrzésére jogosult szervezetek a  díjköteles utak használati díja megfizetésének helyszíni 
ellenőrzése, valamint a  megengedett” szövegrész helyébe a  „hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosult 
szervezetek a megengedett” szöveg

lép.

158. § (1) Hatályát veszti a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 33/A.  § (1) bekezdésében az „ennek elmulasztása 
esetén pótdíjat kell fizetni” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
1. 33/A. § (4) és (4a) bekezdése,
2. 33/C. § (1) bekezdés d) és e) pontja.

19. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

159. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 74/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Ha az illetékbélyeget tartalmazó iratot jogszabály rendelkezése alapján nem az eljáró hatóság veszi át és 
érkezteti, az illetékbélyeget az irat átvételére és érkeztetésére jogosult szerv értékteleníti.”

20. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

160. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az adóból származó bevétel – a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 
szóló törvényben meghatározott kivétellel – az azt megállapító önkormányzat bevétele.”

161. §  A helyi adókról szóló 1990.  évi C.  törvény IV. Fejezet az „Az adókötelezettség, az adó alanya” alcíme a  következő 
36/A. §-sal egészül ki:
„36/A.  § A helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a  települési önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel. A helyi iparűzési adóból származó bevétel 
az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható azt meghaladó mértékben, mint 
amilyen mértékben a  települési önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a  központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli.”

162. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosítottja és a 2012. december 31-ét követő időszakra vonatkozó adóját 
nem fizette meg és a végrehajtás vele szemben eredménytelenül zárul, vagy az adózó bármely okból – különösen az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a szerinti eljárás alapján engedélyezett adómérséklés esetére – 
megfizetni nem képes, az adóhatóság az így előállt adó, adótartozás megfizetésére határozattal kötelezi az építmény, 
telek tulajdonosát.”

163. §  A helyi adókról szóló 1990.  évi C.  törvény 1/A.  § (5) bekezdésében a „bevétele.” szövegrész helyébe a „bevétele, 
amelyet fejlesztési célra és a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások 
finanszírozására használhat fel.” szöveg lép.
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21. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
módosítása

164. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (8) bekezdés e) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A (7) bekezdés szerinti előzetes megállapodásnak tartalmaznia kell]
„e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony várható kezdő és befejező időpontját,”

 (2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (8) bekezdése a következő 
f ) és g) ponttal egészül ki:
[A (7) bekezdés szerinti előzetes megállapodásnak tartalmaznia kell]
„f ) a foglalkoztatás helyének megjelölését, valamint 
g) ha a foglalkoztatásra várhatóan nem az általános teljes napi munkaidőben kerül sor, a részmunkaidős foglalkoztatás 
munkaidejét.”

165. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 13/A.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartással összefüggő eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

 (2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„b) a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, – ideértve az egyes munkaadói és munkavállalói csoportok számára nyújtható 
speciális szolgáltatásokat is –,”

 (3) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés f ) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„f ) a szolgáltatások igénybevételének időtartama alatt a keresetpótló juttatás nyújtásának, valamint a szolgáltatás 
igénybevételének biztosítása érdekében, a szolgáltatás időtartama alatt az arra rászoruló, a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó gondozásával, ápolásával, továbbá 
gyermek (ideértve az örökbefogadott és a  nevelt gyermek) felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt kiadás 
megtérítésének feltételeit és szabályait,”

 (4) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 13/A.  § (4) bekezdése 
a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„h) – az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével – az a) pontban meghatározott nyilvántartással összefüggő 
eljárásért járó igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a díj megfizetésével, beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával 
kapcsolatos szabályokat,
i) az a) pontban meghatározott eljárás során a  szakértő igénybevételének – a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben nem szabályozott – szabályait.” 

166. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 14.  § (4) bekezdése 
a következő c) ponttal egészül ki:
(Képzési támogatásként)
„c) a képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, a képzés időtartama alatt az arra rászoruló, 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó ápolásával, 
gondozásával, valamint a gyermek felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt kiadás megtérítése”
(adható.)

167. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 16. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás legfeljebb egyévi időtartamra, súlyosan hátrányos helyzetű 
személy foglalkoztatásához legfeljebb kétévi időtartamra nyújtható.”

 (2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 16. § (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott támogatás esetén a támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes időtartama 
legfeljebb egy év, súlyosan hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén legfeljebb két év lehet.”
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168. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 21.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott foglalkoztatást elősegítő 
támogatásról szóló hatósági szerződés alapján támogatásban részesülő munkaadó helyébe jogutódja léphet feltéve, 
ha a jogutód egyoldalú írásbeli nyilatkozatban vállalja a támogatás jogszabályban, valamint a hatósági szerződésben 
meghatározott feltételeinek teljesítését.”

169. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 27. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát (a  továbbiakban: folyósítási idő) – az (5) bekezdésben 
foglaltak, valamint a 25. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – annak az időtartamnak az alapulvételével 
kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, 
közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez 
utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (a  továbbiakban 
együtt: jogosultsági idő). A jogosultsági idő tartamába nem számítható be az az időtartam, amely alatt az álláskereső 
álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban részesült. Az előbbiekben meghatározott hároméves időtartam 
meghosszabbodik a  következő időtartamokkal vagy azok egy részével, ha ezen időtartamok alatt munkaviszony, 
közfoglalkoztatási jogviszony nem állt fenn, vagy az álláskereső jogosultsági időnek minősülő vállalkozói 
tevékenységet nem folytatott:
a) a sor-, valamint tartalékos katonai szolgálat, továbbá a polgári szolgálat,
b) a keresőképtelenséggel járó betegség,
c) a beteg gyermek ápolására igénybe vett táppénzes állomány,
d) a  terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, a  gyermekgondozási díj, a  gyermekgondozási segély 
folyósítása,
e) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági és a baleseti rokkantsági 
nyugdíj, a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka folyósításának,
f ) az előzetes letartóztatás, valamint a szabadságvesztés- és az elzárásbüntetés,
g) az ápolási díj és a gyermeknevelési támogatás folyósítása, 
h) a nappali tagozaton történő tanulmányok folytatásának
időtartamával.”

 (2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 27.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony abban az esetben minősül az (1) bekezdés szerinti jogosultsági időnek, 
ha annak időtartama alatt a nevelőszülő álláskeresési ellátásban nem részesül.”

170. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 29. § (1) bekezdés e) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szünetel az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső)
„e) a 14. § (6) bekezdésében meghatározott keresetpótló juttatásban részesül, a keresetpótló juttatás kezdőnapjától, 
vagy olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül, 
a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás folyósítása alatt,”

171. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 36/B. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„36/B. § (1) Az állami adóhatóság az ellátásra való jogosultság igazolása céljából kérelemre igazolást ad ki az egyéni 
és társas vállalkozó, valamint a Tbj. 56/A. §-a szerinti járulékfizetés esetén a külföldi vállalkozás által foglalkoztatott 
természetes személy részére a munkaerő-piaci járulék alapjáról és a járulék befizetéséről, megjelölve a járulékfizetési 
kötelezettség alól mentes időszakokat is.
(2) A 30. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltétel teljesülését az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére 
a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolja. Az igazolás kiadásához a  nyugdíjbiztosítási igazgatóság egyeztetési 
eljárást nem folytat le.”
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172. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (3) bekezdés d) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A Nemzeti Foglalkoztatási Alapon belül – a pénzeszközök felhasználásának célja szerint – a következő alaprészeket kell 
elkülöníteni:)
„d) bérgarancia alaprészt, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvényben meghatározott támogatás, valamint 
annak folyósításával kapcsolatos postaköltség finanszírozására;”

 (2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (12) bekezdés g) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A Nemzeti Foglalkoztatási Alap költségvetésében külön előirányzat tartalmazza:)
„g) a kincstár által terhelt, a számlavezetéssel kapcsolatos működési kiadásokat.”

 (3) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 39.  §-a a  következő 
(13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A (12) bekezdés b) pontjában meghatározott előirányzatból elszámolhatók az 57/D.  §-ban meghatározott 
adatbázishoz és az előfinanszírozással megvalósuló programokban a  résztvevők nyilvántartásához, valamint 
a  programokban nyújtott támogatások felhasználásának nyomon követéséhez szükséges informatikai költségek, 
továbbá a programok megvalósítását szolgáló módszertani fejlesztés költségei.”

173. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 54.  § (10a) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10a) A 25. életévét betöltött olyan álláskereső esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti 
álláskeresési segélyre nem jogosult, és nem vesz részt munkaerő-piaci programban vagy nem részesül munkaerő-piaci 
szolgáltatásban a  25.  § (2) bekezdésében foglaltakon kívül a  munkahely abban az esetben is megfelelő, ha 
a foglalkoztatás közfoglalkoztatási jogviszonyban történik.”

 (2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. § (11) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„(11) Az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként – a (12) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – kérelmére 
azt a személyt veszi nyilvántartásba, aki
a) megfelel az 58. § (5) bekezdés d) pont 1–5. alpontjában meghatározott feltételeknek és
b) kötelezettséget vállal arra, hogy az állami foglalkoztatási szervvel a (9) és (10) bekezdés szerint
együttműködik.”

 (3) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 54.  §-a a  következő 
(12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az állami foglalkoztatási szerv a  gyermekgondozási segélyben részesülő személyt – kérelmére – 
a (11) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén, akkor veszi álláskeresőként nyilvántartásba, ha annak 
folyósítása alatt, a családok támogatásáról szóló törvény szerint keresőtevékenységet folytathat.”

 (4) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 54.  §-a a  következő 
(13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatás időtartama alatt köteles elfogadni az állami foglalkoztatási szerv által 
részére felajánlott, 25. § (2) bekezdése szerinti megfelelő munkahelyet.”

 (5) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 54.  § (14a) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14a) Az álláskereső aktív munkahelykereső tevékenysége és álláskeresőként való nyilvántartása – a (18) bekezdésben 
foglaltak figyelembe vételével – szünetel, ha az álláskereső
a) a munkaügyi központ által támogatott, vagy az állami felnőttképzési szerv által szervezett képzésben vesz részt,
b) rövid, 90 napot meg nem haladó időtartamú keresőtevékenységet (kivéve az egyszerűsített foglalkoztatást) folytat,
c) – az időtartamtól függetlenül – közfoglalkoztatásban vesz rész,
d) terhességi-gyermekágyi segélyre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozási 
segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj 
és gyermekgondozási díj esetén a  jogosultság megállapítását követő naptól, gyermekgondozási segély esetén 
a jogosultság megállapításának napjától,
e) önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatot teljesít, a szolgálatteljesítés időtartama alatt, továbbá
f ) szabadságvesztés időtartama alatt.”
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 (6) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 54.  §-a a  következő 
(14b) bekezdéssel egészül ki: 
„(14b) Az álláskereső (9) bekezdés c) pontja szerinti bejelentési kötelezettsége a (14a) bekezdés szerinti szünetelés 
időtartama alatt is fennáll.”

 (7) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 54.  §-a a  következő 
(18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Az álláskereső aktív munkahelykereső tevékenysége a gyermekgondozási segélyre és gyermekgondozási díjra 
való jogosultságának bejelentése esetén akkor szünetel, ha annak folyósítása alatt a családok támogatásáról szóló 
törvény és a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint nem folytathat keresőtevékenységet, 
vagy keresőtevékenységet folytathat, de kéri az aktív munkahelykereső tevékenységének és álláskeresőként való 
nyilvántartásának szünetelését.”

174. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. § (2) bekezdés e) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a  jogszabályban meghatározott feladataik ellátásával összefüggésben 
a következő adatok nyilvántartására jogosultak:]
„e) az álláskeresési ellátás, a  foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint a  munkaerő-piaci szolgáltatás 
megállapításához és igénybevételéhez és nyújtásához szükséges e törvényben és más törvényben meghatározott 
adatok,”

 (2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. § (2) bekezdés l) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a  jogszabályban meghatározott feladataik ellátásával összefüggésben 
a következő adatok nyilvántartására jogosultak:]
„l) az állami foglalkoztatási szerv által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, valamint a munkaerő-piaci 
szolgáltatások igénybevételéhez a  munkavállalással kapcsolatos személyes és szakmai kompetenciákra, 
körülményekre és a munkáltató munkaerő-tervezésére vonatkozó adatok,”

 (3) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 57/A.  §-a a  következő 
(10) bekezdéssel egészül ki: 
„(10) Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot működtető egészségügyért 
felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus 
adatcserével érintett, az (1) bekezdés szerinti szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat.”

175. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 57/B.  § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami foglalkoztatási szerv, a  rehabilitációs hatóság az Szt. szerint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosult személyekről, a  rehabilitációs ellátásban részesülő személyekről, valamint a  közfoglalkoztatásban 
résztvevő személyekről a  munkaerő-piaci helyzetük javítása, a  közfoglalkoztatásban való részvételük biztosítása, 
a  közfoglalkoztatás megszervezése, a  közfoglalkoztatás feltételeinek biztosítása, a  közfoglalkoztatásért felelős 
miniszter, az állami foglakoztatási szerv, a  rehabilitációs hatóság, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) ezzel összefüggő feladatai eredményes ellátásának 
elősegítése, továbbá a szociális ellátásokra való jogosultságot megállapító törvényben meghatározott jogosultsági 
feltételek fennállásának ellenőrzése céljából elektronikus nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatbázis).”

176. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/C. § (1) bekezdés d) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állami foglalkoztatási szerv az 57/B.  § (1) bekezdésében meghatározott célok teljesülése érdekében folyamatos 
elektronikus adatkapcsolat keretében biztosítja]
„d) az állami felnőttképzési intézmény számára a (4) bekezdésben meghatározott adatátvételhez”
(szükséges hozzáférést.)

 (2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 57/C.  § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az állami felnőttképzési intézmény a  képzési igények felmérése és a  képzések szervezésének területi 
összehangolása, valamint a közfoglalkoztatás szervezése érdekében az adatbázisnak az 57/B. § (3) bekezdés 2. pont a) 
és b) alpontjában és 3. pont a)–e) alpontjában meghatározott adatokat közvetlen hozzáféréssel átveheti.”
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177. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 57/D.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatbázissal kapcsolatos fejlesztéseket a miniszter kezdeményezheti.”

178. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„a) munkaviszony: a  magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati 
szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, 
a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel egy 
tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony 
jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya – ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató 
tagját és a  szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját –, fegyveres és 
rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya,”

 (2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés c) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„c) munkaadó: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint természetes személy, aki 
munkavállalót foglalkoztat, illetve foglalkoztatni kíván,”

 (3) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pont 4. 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
álláskereső: az a személy, aki)
„4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével 
munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és”

 (4) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés e) pont 4. 
és 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
kereső tevékenység: – az 1–5. pontban foglaltak figyelembevételével – minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, 
továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak 
minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében 
történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a  társaság vezető tisztségviselője vagy a  társasági szerződésben 
közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.)
„4. Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülő e törvény alkalmazása szempontjából nem tekinthető 
keresőtevékenységet folytató személynek, ha nevelőszülői jogviszonya mellett más keresőtevékenységet nem végez.
5. A szociális szövetkezet tagja által a  szövetkezetben végzett személyes közreműködés akkor minősül 
keresőtevékenységnek, ha a  személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevétel meghaladja havonta 
a minimálbér összegét.”

 (5) A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 58.  § (8) bekezdése 
a következő g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„g) a munkaadó munkaerőigénye bejelentése módjának és formájának” 
(szabályait.)

179. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 60.  § (1) bekezdése 
a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„f ) a  munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a  munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását 
megkönnyítő intézkedésekről szóló 2014. április 16-i 2014/54/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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180. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény „Fogalommeghatározások 
és záró rendelkezések” alcíme a következő 59/E. §-sal egészül ki:
„59/E.  § E törvénynek a  Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi 
XCIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló 2014. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásban is alkalmazni kell.”

181. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
 1. 14.  § (1) bekezdés c) pontjában a „terhességi gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „terhességi-

gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban” szöveg,
 2. 29.  § (1) bekezdés a) pontjában a  „terhességi-gyermekágyi segélyre” szövegrész helyébe a  „terhességi-

gyermekágyi segélyre, csecsemőgondozási díjra” szöveg, a  „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész 
helyébe a „terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj” szöveg,

 3. 30. § (2) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1)–(3)” szöveg,
 4. 54. § (14) bekezdés e) pontjában az „e)–g)” szövegrész helyébe a „c) és e)–g)” szöveg,
 5. 54. § (14) bekezdés h) pontjában a „terheli, vagy” szövegrész helyébe a „terheli.” szöveg,
 6. 54. § (14) bekezdés i) pontjában a „37/B. §” szövegrész helyébe a „37/A. §” szöveg,
 7. 57/B. § (3) bekezdés 1. pontjának nyitó szövegrészében a „foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult” 

szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem egészségkárosodottként jogosult” szöveg,
 8. 57/C. § (1) bekezdés a) pontjában az „adatrögzítéshez és” szövegrész helyébe az „adatrögzítéshez és a  járási 

hivatal számára” szöveg,
 9. 57/C. § (3) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,
10. 58.  § (5) bekezdés k) pont 1. alpontjában a  „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe 

a „terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban” szöveg,
11. 11. 58.  § (9) bekezdés a) pontjában a „terhességi gyermekágyi segélyt” szövegrész helyébe a „terhességi-

gyermekágyi segélyt, csecsemőgondozási díjat” szöveg
lép.

182. § (1) Hatályát veszti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
1. 7. § (8) bekezdés d) pontjában a „valamint” szövegrész,
2. 8. § (6) bekezdése b) pontjában az „– a miniszter által meghatározott módon –” szövegrész,
3. 13/A. § (2) bekezdésében az „az álláskereső és a szolgáltatást kérő részére” szövegrész,
4. 13/A. § (3) bekezdésében az „álláskeresővel és a munkaerőpiaci szolgáltatást kérővel készített” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
1. 39. § (12) bekezdés a) pontja,
2. 54. § (14) bekezdés g) és i) pontja,
3. 57/A. § – az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 154. §-ával 

megállapított – (11) bekezdése,
4. 58. § (5) bekezdés – az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXIX. törvény 

1. § (25) bekezdésével megállapított – v) pontja.

22. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

183. §  A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény 83/A.  § (8) bekezdésében a  „Módtv. 
hatálybalépését megelőzően” szövegrész helyébe a „Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő, továbbá a Módtv. 
hatálybalépését megelőzően” szöveg lép.

23. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

184. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 23/B. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató a közalkalmazottat]
„b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő közalkalmazott esetén a gyermek 
ötéves koráig”
(köteles foglakoztatni.)
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185. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a következő 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig öt, ikergyermekek 
születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság 
akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.”

186. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 59.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A közalkalmazotti jogviszony tekintetében)
„a) az Mt. munka- és pihenőidőről szóló rendelkezései (XI. Fejezet) közül a 92. § (4) bekezdése, a 116–117. §, a 118. § (4) 
bekezdése, a 119. § (2) bekezdése, a 123. § (6) bekezdése és a 135. § (4)–(6) bekezdése nem alkalmazható;”

 (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 59. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. 298. § (7) bekezdése nem alkalmazható.”

187. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„d) a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételére vonatkozó szabályokat.”

188. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 41.  § (5) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésről és 
a technológiai innovációról szóló törvény” szövegrész helyébe a „tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 
szóló törvény” szöveg lép.

24. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

189. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § r) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:] 
„r) az út- és úthasználati díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történő használatának ellenőrzésére jogosult 
szervezetek törvényben meghatározott feladataik ellátásához.”

25. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

190. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.  évi 
LXXVIII. törvény 1/A. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ingatlan tulajdonjogának az (1) bekezdés szerinti megszerzése nem engedélyezhető, ha az a  közérdeket 
sértené. A közérdek sérelmének minősül, ha a kérelmező külföldi természetes személy büntetett előéletű. Külföldi 
jogi személy kérelmező esetén a közérdek sérelme akkor valósul meg, ha a fióktelep vagy kereskedelmi képviselet 
a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerint alkalmazott tevékenység 
korlátozására vonatkozó intézkedés hatálya alatt áll. Az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet a közérdek 
sérelmének a tulajdonjog megszerzése engedélyezését kizáró további eseteit állapíthatja meg.
(2b) A külföldi természetes személy kérelmező a  tulajdonjog megszerzésének engedélyezése iránti kérelem 
benyújtásával egyidejűleg a fővárosi és megyei kormányhivatal részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, 
hogy büntetlen előéletű, vagy kéri, hogy e tény fennállására vonatkozó adatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal 
részére – a kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – a bűnügyi nyilvántartó szerv továbbítsa. 
Az adatigénylés során a fővárosi és megyei kormányhivatal a (2a) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti 
a bűnügyi nyilvántartó szervtől. Az ennek alapján megismert személyes adatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal 
a kérelem elbírálása iránti eljárás jogerős befejezéséig kezeli.”
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26. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló  
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

191. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993.  évi költségvetéséről szóló 1992.  évi LXXXIV.  törvény 
4. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:)
„f ) a központi támogatások;”

192. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993.  évi költségvetéséről szóló 1992.  évi LXXXIV.  törvény 
5. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:)
„f ) a központi támogatások, ideértve a rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átvett pénzeszköz és 
egyéb, törvényben előírt támogatás összegét;”

193. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény
1. 4. § (2) bekezdésében a „költségére,” szövegrész helyébe a „költségére, a kapcsolattartás elektronikus és digitális 

eszközeinek – ideértve a kapcsolódó szolgáltatásokat – fenntartási költségére,” szöveg,
2. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyt,” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási 

díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt” szöveg
lép.

194. §  Hatályát veszti a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993.  évi költségvetéséről szóló 1992.  évi 
LXXXIV. törvény
1. 11. § (6) bekezdése,
2. 12–17. §-a,
3. 34.  §-a,
4. 35.  §-a,
5. 1–12. melléklete.

27. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

195. §  A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek:)
„g) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal;”

196. §  A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 9/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet esetében 100 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet. A bírság kiszabása az (1) bekezdés 
a) és b) pontjában foglaltak megvalósulása esetén a jogszabálysértéssel érintett adatszolgáltatásonként történik.”

197. §  A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A.  § A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 9/B. § (2) bekezdést a 2015. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

28. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

198. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével kiadott rendeletben határozza meg
a) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat működésének és feladatainak,
b) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatának és véleményezésének,
c) a munkahelyi elsősegélynyújtás célját, tárgyi és szervezési feltételeinek, a személyek kijelölésének, kiképzésének és 
továbbképzésének, valamint az elsősegélynyújtás szakmai irányításának és ellenőrzésének
részletes szabályait.”
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199. § (1) Hatályát veszti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. § (4) bekezdésében az „a munkavédelmi hatóság 
–” és a „közreműködésével –” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do), dq) és dv) alpontja.

29. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

200. §  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 53.  § (2) bekezdésében a  „kutatás-
fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal elnökével” szöveg lép.

30. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló  
1995. évi LXVI. törvény módosítása

201. §  A köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény 10.  § 
(6)  bekezdésében az „A jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, az önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulása (a  továbbiakban együtt: önkormányzati társulások)” szövegrész helyébe az „Az önkormányzati 
társulás” szöveg lép.

31. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

202. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
1. 3. § 43. pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban” 

szöveg,
2. 1. számú melléklet 1. pont 1.3. alpontjában „az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított 

pénzbeli ellátás” szövegrész helyébe „az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított 
pénzbeli ellátás, települési támogatás” szöveg

lép.

203. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

32. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

204. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A nemzetbiztonsági szolgálatok titkosszolgálati tevékenységéhez, valamint a titkos információgyűjtés eszközeinek 
és módszereinek alkalmazásához közvetlenül kötődő, e célra beszerzett és használt vagyon felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a nemzetbiztonsági szolgálatok gyakorolják.
(6) A nemzetbiztonsági szolgálatok titkosszolgálati tevékenységéhez, valamint a titkos információgyűjtés eszközeinek 
és módszereinek alkalmazásához közvetlenül kötődő vagyon értékesítésből származó bevétel a nemzetbiztonsági 
szolgálatok speciális bevétele, amelyet az e tevékenységhez szükséges ingatlan és egyéb eszközök vételére, 
felújítására, felszerelésére, illetve bővítésére használhatnak fel.”

33. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

205. §  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés b) pont bf ) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatai:)
„bf ) dönt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a megyei önkormányzat hatáskörébe utalt pénzeszközök 
felhasználásáról,”
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34. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló  
1996. évi XLIII. törvény módosítása

206. §  A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.  évi XLIII.  törvény 84/A.  § 
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a  rész-szolgálatteljesítési időt a  fegyveres szerv a hivatásos állomány 
tagjának a kérelemben megjelölt időpontig, de legfeljebb a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket 
nevelő a  hivatásos állomány tag esetén a  gyermek ötéves koráig engedélyezi. Ezt követően a  hivatásos állomány 
tagjának szolgálatteljesítési idejét a 84. § szerint kell meghatározni, és az illetményét újra meg kell állapítani.”

207. §  A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.  évi XLIII.  törvény 342.  § 
(1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza:)
„q) a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételére vonatkozó szabályokat.”

208. §  A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.  évi XLIII.  törvény 192/A.  § 
(2) bekezdésében a  „magánnyugdíjpénztárhoz” szövegrész helyébe a  „magánnyugdíjpénztárhoz, önkéntes 
nyugdíjpénztárhoz, önkéntes egészségpénztárhoz” szöveg lép.

209. §  Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
91/A. § (4) bekezdése.

35. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
módosítása

210. § (1) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/A. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke határozza meg a  Gazdasági Versenyhivatalnál foglalkoztatott közszolgálati 
tisztviselők részére adható egyéb juttatásokra, a  céljuttatásra és kutatási megállapodásra vonatkozó részletes 
szabályokat, ideértve az ilyen juttatásoknak a  jogszabály szerinti illetmények eredeti előirányzatához viszonyított 
arányát.”

 (2) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/A. §-a a következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Gazdasági Versenyhivatal nem tartozik a  közigazgatási személyügyi tevékenységekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatási körbe.”

36. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

211. §  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 13/A.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„b) egyesülése, szétválása esetén a jogutódnál – akkor, ha az egyesülés, szétválás miatt a jogelőd bármely tagjával 
szemben vagyonhányad-kiadási kötelezettsége keletkezik – az (5) bekezdés szerint az adómentesen képzett saját 
tőke csökkentéseként elszámolt összeggel,”

37. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

212. §  Hatályát veszti a  személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja.
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38. A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak 
végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosítása

213. §  A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi 
X. törvény 2. § (2) bekezdésében a „2006. május 9-ig” szövegrész helyébe a „2015. december 15-éig” szöveg lép.

39. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

214. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 44/A. § (6) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató az igazságügyi alkalmazottat]
„b) legfeljebb a  gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő igazságügyi alkalmazott esetén 
a gyermek ötéves koráig”
(köteles foglalkoztatni.)

215. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.  évi LXVIII.  törvény 48.  §-a a  következő 
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek 
születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság 
akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.”

216. § (1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.  évi LXVIII.  törvény 94.  § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igazságügyi alkalmazottak személyi nyilvántartása – e törvény felhatalmazásának hiányában – más 
nyilvántartási rendszerrel nem kapcsolható össze. Nem jelenti a személyi nyilvántartás más nyilvántartási rendszerrel 
való összekapcsolását a személyi nyilvántartásból a központosított illetményszámfejtéshez szükséges adatoknak az e 
célra működtetett számítógépes programba való továbbítása.”

 (2) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.  évi LXVIII.  törvény 94.  §-a a  következő 
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az igazságügyi alkalmazottnak a  személyi nyilvántartásban szereplő adatairól és a  vele kapcsolatos iratok 
tartalmáról törvényben meghatározott adatkörök tekintetében a  központosított illetményszámfejtést végző szerv 
részére lehet adatot továbbítani.”

217. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.  évi LXVIII.  törvény 135.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a gyermek születése esetén az apát megillető 
pótszabadság igénybevételére vonatkozó szabályokat.”

218. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 
1. 48. § (1) bekezdésében az „(5)” szövegrész helyébe az „(5) és (5a)” szöveg,
2. 124. § (1) bekezdésében a „118. §-át” szövegrész helyébe a „118. § (1)–(3) bekezdését” szöveg
lép.

40. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

219. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény a következő 65/E. §-sal egészül ki:
„65/E. § Az esedékességet követően a 2015. január 1-jét megelőző időszakra kifizetett (juttatott) járulékalapot képező 
jövedelmekre a 2014. december 31-én hatályos 18. § (1) bekezdés e) pontját, 19. § (6) bekezdését, 20/A. §-át, 27. § (5) 
bekezdését, 29. § (8) bekezdését, valamint az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény XXVII. 
Fejezetét kell alkalmazni.”
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220. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény
1. 5.  § (1) bekezdés a) pontjában a  „tagja, a  Magyar” szövegrész helyébe a  „tagja, a  Független Rendészeti 

Panasztestület tagja, a Magyar” szöveg,
2. 8. § a) pont aa) alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj” 

szöveg,
3. 9. § (3) bekezdés a) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási 

díjban” szöveg,
4. 14.  § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a  „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe 

a „csecsemőgondozási díj” szöveg,
5. 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási 

díjban” szöveg,
6. 28. § (1) bekezdés a) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási 

díjban” szöveg,
7. 29. § (4) bekezdés a) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási 

díjban” szöveg
lép.

221. § (1) Hatályát veszti a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
1. 4. § l) pontjában a „ , valamint a korkedvezmény-biztosítási járulék” szövegrész,
2. 34. § (15) bekezdésében az „A járulékokat a Köztársasági Elnöki Hivatal fizeti meg és vallja be, továbbá teljesíti 

a biztosítotti bejelentést.” szövegrész,
3. 44/A. § (2) bekezdés első és második mondatában a „települési önkormányzat jegyzője, illetve a” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
1. 18. § (1) bekezdés e) pontja,
2. 19. § (6) bekezdése,
3. Korkedvezmény-biztosítási járulék alcíme és 20/A. §-a,
4. 27. § (5) bekezdése,
5. 29. § (8) bekezdése.

41. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

222. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 22.  § (2) bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál
a) az álláskeresési járadék, a  munkanélküli-járadék, a  vállalkozói járadék, a  nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az 
álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) összegét,
b) a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozási díj összegét,
c) a nyugdíjjárulék-köteles szociális és gyermekvédelmi ellátások (gyermeknevelési támogatás, ápolási díj) összegét,
d) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 
Péptv.) 3–5. §-a szerinti prémiumévek program, illetve különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás 
összegét,
e) a rehabilitációs ellátás összegét,
f ) a rehabilitációs járadék összegét, valamint
g) az a)–e) pont szerinti ellátások folyósításának időtartama alatt szerzett, biztosítással járó jogviszonyból származó 
jövedelmet, keresetet
– a kifizetésük, folyósításuk időpontjától függetlenül – csak akkor kell figyelembe venni, ha az az igénylőre kedvezőbb.”

223. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 22/A.  § (2) bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A saját jogú nyugellátásban részesülő személy kérelmére a nyugellátását az (1) bekezdés szerint kell növelni akkor 
is, ha arra a  jogosultságot korábban, azóta megszűnt rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs 
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járadék mellett szerezte. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként 
nem vehető figyelembe. A sajátjogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék 
alapot képező kereset, jövedelem összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során 
nem vehető figyelembe.”

224. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 38.  § (1) bekezdése a  következő k) ponttal 
egészül ki:
(Szolgálati időként kell továbbá figyelembe venni)
„k) a szociális szövetkezeti tag tagi munkavégzésének időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.”

225. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény V. Fejezete az 1. Címet megelőzően a következő 
44/E. §-sal egészül ki:
„44/E.  § (1) Aki egyidejűleg több hozzátartozói nyugellátásra jogosult, választhat az őt megillető hozzátartozói 
nyugellátások közül.
(2) A jogosult által nem választott hozzátartozói nyugellátás folyósítását szüneteltetni kell.”

226. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki)
„b) huszonöt évesnél fiatalabb, és felnőttképzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában 
folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.”

227. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül 
ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott célra a társadalombiztosítási jogszabályban, illetve törvényben meghatározott]
„j) a  magánynyugdíjpénztár felszámolással, végelszámolással történő megszűnése esetén a  társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszerbe visszalépő tagokra vonatkozóan a felszámolótól, végelszámolóktól átvett adatok”
(tarthatók nyilván.)

 (2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az érintett személy vagy képviselője a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által vezetett nyilvántartásba 
betekinthet, kérelmére a róla nyilvántartott adatokról a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kivonatot állít ki.”

228. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/A. §-a a helyébe a következő rendelkezés lép:
„96/A. § (1) A társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenként tartalmazza
a) a biztosított természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét,
b) a biztosított után a 2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó, az állami 
adóhatóságtól átvett adatokat,
c) a Tbj. 34. §-a alapján kötött megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék összegét, és a megállapodással érintett 
időtartamot, valamint
d) a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás összegéből levont nyugdíjjárulék összegét, és az ellátás folyósításának 
időtartamát.
(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti adatok a tárgyévet követően kerülnek feltüntetésre a társadalombiztosítási 
egyéni számlán.”

229. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény a következő 102/L. §-sal egészül ki:
„102/L. § (1) A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel 
megállapított 38. § (1) bekezdés k) pontját a 2015. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 55. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat a 2015. január 1-jét megelőzően elhunyt jogszerző után 
járó árvaellátások esetén is alkalmazni kell, ha az a jogosultra nézve kedvezőbb. Egyéb esetben a 2015. január 1-jét 
megelőzően elhunyt jogszerző után járó árvaellátásokra e törvény 2014. december 31-én hatályos 55. § (3) bekezdés 
b) pontját kell alkalmazni.
(3) A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 96/B. § (4) és (6) bekezdését a 2014. december 31-ét követően indult ügyekben kell alkalmazni.”
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230. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
 1. 18. § (2b) bekezdésében a „szerzett” szövegrész helyébe a „ , vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét 

megelőzően szerzett” szöveg, a  „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a  „terhességi-
gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban” szöveg,

 2. 18.  § (2c) bekezdésében az „állapítottak meg” szövegrész helyébe az „állapítottak meg, vagy aki 1998. 
január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett” szöveg,

 3. 38.  § (1) bekezdés e) pontjában a  „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a  „terhességi-
gyermekágyi segély és a csecsemőgondozási díj” szöveg,

 4. 38.  § (1) bekezdés f ) pontjában az „a munkanélküli-járadék, a  vállalkozói járadék, a  nyugdíj előtti 
munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a  keresetpótló juttatás” szövegrész helyébe az 
„az álláskeresési támogatás” szöveg,

 5. 41.  § (1) és (2) bekezdésében a  „felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatási intézményben nappali képzésben” szöveg,

 6. 41. § (5) bekezdésében a „felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán” szövegrészek helyébe a „felsőoktatási 
intézményben nappali képzésben” szöveg,

 7. 55. § (1) bekezdésében az „oktatási intézmény nappali tagozatán tanul” szövegrész helyébe a „nappali rendszerű 
iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt” szöveg,

 8. 69. § (2) bekezdésében a „munkanélküliség esetére járó ellátást” szövegrész helyébe az „álláskeresési támogatást” 
szöveg, az „a munkanélküliség esetére járó ellátás” szövegrész helyébe az „az álláskeresési támogatás” szöveg,

 9. 89. § (3) bekezdés b) pontjában a „felszámolással, illetve végelszámolással” szövegrész helyébe a „felszámolással, 
kényszertörléssel vagy végelszámolással” szöveg,

10. 89. § (4) bekezdés b) pontjában az „összegét” szövegrész helyébe az „összegét, a c) pontban foglaltak kivételével” 
szöveg,

11. 89.  § (4) bekezdés c) pontjában az „özvegyi nyugdíj” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképesség 
alapján járó árvaellátás, özvegyi nyugdíj” szöveg,

12. 89. § (5) bekezdés b) pontjában a „felszámolást, illetőleg a végelszámolást” szövegrész helyébe a „felszámolást, 
a kényszertörlést, illetve a végelszámolást” szöveg,

13. 95. § (8) bekezdésében a „szolgálati idő” szövegrész helyébe a „szolgálati idő és a 18. § (2b)–(2d) bekezdése 
szerinti jogosultsági idő” szöveg,

14. 96/B.  § (3) bekezdés a) pontjában a „jogosultsági idők” szövegrész helyébe a „jogosultsági idők, valamint 
a  korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék és a  balettművészeti életjáradék igénybevételéhez 
szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító idők” szöveg,

15. 96/B. § (4) bekezdésében a „kilencven” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,
16. 96/B. § (6) bekezdésében a „terjedő idő” szövegrész helyébe a „terjedő idő, valamint a 100. § szerinti ellenőrzés 

lefolytatásának időtartama” szöveg,
17. 96/C. § (1) bekezdésében a „2015.” szövegrész helyébe a „2017.” szöveg,
18. 100.  § (2) bekezdésében az „eljárásban vagy az egyeztetési eljárásban” szövegrész helyébe az „eljárásban, 

az egyeztetési eljárásban vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek más eljárásában” szöveg,
19. 101.  § (1) bekezdés o) pontjában a  „jogviszonyokat” szövegrész helyébe a  „jogviszonyokat, valamint 

a  gyermekgondozási segélyben vagy súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre 
tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett jogosultsági idővel egy tekintet alá eső, 
1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati időket” szöveg

lép.

231. § (1) Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
1. 66. § (1) bekezdés b) pontjában az „a rehabilitációs járadékban részesülő személy,” szövegrész,
2. 96. § (7) bekezdésében a „másolatot,” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
1. 6. § (1) bekezdés d) pontja,
2. 6. § (3) bekezdése,
3. 101. § (1) bekezdés k) pontja.
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42. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

232. §  A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 4.  § (2) bekezdés zsk) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„zsk) visszalépő tagi kifizetések: a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés esetén a tag jogosult 
a  követelésének részét képező egyéniszámla-egyenleg tagdíjbefizetése alapján kiszámított, a  zsj) pontban 
meghatározott hozamgarantált tőke összege feletti összegének és a pénztártagságának ideje alatt önkéntes alapon 
befizetett tagdíjnak, tagdíj-kiegészítés összegének felvételére, vagy annak önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító 
pénztárnál vezetett tagi számláján történő jóváírásra. Ha a tag nem rendelkezik a visszalépő tagi kifizetésekről, azokat 
a Nyugdíjbiztosítási Alapba kell utalni.”

233. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 23. § (1) bekezdése a következő k) 
ponttal egészül ki:
(A pénztártag tagsági jogviszonya)
„k) a 30/A. § (4) bekezdésében, a 83. § (7) bekezdésében és a 84. § (4) bekezdésében foglalt esetben a pénztártag 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése esetén a nyugdíj megállapítását megelőző nappal”
(szűnik meg.)

234. § (1) A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 24.  § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„(1) A pénztártag átlépésére, a tag erre irányuló írásbeli bejelentése alapján, a 23. § (4) bekezdésében foglalt feltételek 
fennállása esetén kerül sor. Az írásbeli bejelentésben a tag meghatározhatja azt a hónapot, amelynek utolsó napján 
az átlépésre sor kerül, feltéve, hogy a  tag erre irányuló bejelentése az abban meghatározott hónap utolsó napját 
legalább 10 munkanappal megelőzően beérkezik a  pénztárhoz. Ha az átlépésre vonatkozó bejelentés az átlépés 
hónapját nem határozza meg és az a hónap fordulónapját megelőzően 10 munkanappal beérkezett a pénztárhoz, az 
átlépés időpontja a bejelentés hónapjának utolsó napja. A hónap utolsó 10 munkanapján beérkező, az előzőekben 
nem említett írásbeli bejelentés alapján – a bejelentés tartalmától függetlenül – a pénztár a tag tagsági jogviszonyát 
a  pénztár szabályzata szerint a  bejelentés hónapjának utolsó napjával vagy az azt követő hónap utolsó napjával 
szüntetheti meg. A bejelentést az átlépéssel érintett pénztárakhoz kell benyújtani.”

 (2) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24. § (15)–(20) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(15) Az a  társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő pénztártag természetes személy, aki teljes összegű 
társadalombiztosítási nyugellátásban kíván részesülni, bármikor kezdeményezheti tagsági jogviszonyának 
megszüntetését és egyéni számlaegyenlege 4.  § (2) bekezdés zsk) pontja szerinti visszalépő tagi kifizetéssel 
csökkentett összegének a  Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását. A pénztártag tagsági jogviszonyát 
a bejelentéstől számított 60 napon belül kell megszüntetni (a megszüntetés napja).
(16) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a tag tagsági jogviszonya megszüntetésének szándékát 
annak a magánnyugdíjpénztárnak kell bejelentenie, amelyikben tagsági jogviszonnyal rendelkezik. 
(17) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a tagokkal való elszámolás során az átlépés szabályait 
kell megfelelően alkalmazni. A magánnyugdíjpénztár az átadásra kerülő követelések értékét pénzben teljesíti 
a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. 
(18) A pénztár a tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatos tényleges költségeket, legfeljebb azonban a tag 
követeléséből annak egy ezrelékét vonhatja le.
(19) A tagsági jogviszonyát megszüntető tag jogosult a  követelésének részét képező egyéniszámla-egyenleg 
tagdíjbefizetése alapján kiszámított, 4. § (2) bekezdés zs) pont zsj) alpontjában meghatározott hozamgarantált tőke 
összege feletti összegének és a  pénztártagságának ideje alatt befizetett tagdíjkiegészítés összegének felvételére 
(visszalépő tagi kifizetés), vagy annak az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számláján történő jóváírásra, vagy 
a  társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben történő nyilvántartásra. A tag a  tagsági jogviszony megszűnésének 
napjától (megszüntetés napja) kérheti a  visszalépő tagi kifizetés átutalását. Ha a  tag tagsági jogviszonya 
megszüntetésének időpontjáig nem rendelkezik a  visszalépő tagi kifizetésekről, azokat a  társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszerben kell nyilvántartani.
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(20) A (15) bekezdése alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok esetében a visszalépő tagi 
kifizetések megállapításánál a hozamgarantált tőke összegét a 3. számú mellékletben szereplő képlet alkalmazásával 
kell számítani azzal, hogy a megszüntetés napjára vonatkozó inflációs rátát kell alkalmazni.”

235. §  A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 27.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„27.  § Pénztár a  pénztártag részére nyugdíjszolgáltatást a  pénztártag által választott pénztári járadékként nyújtja, 
vagy biztosító intézménytől vagy nyugdíjszolgáltató intézménytől vásárolt életjáradékként folyósítja. A pénztári 
járadék jogcímét és mértékét, valamint időpontját e törvény alapján a pénztár szolgáltatási szabályzata határozza 
meg. A 28. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyösszegű kifizetés nem minősül szolgáltatásnak.”

236. §  A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény az „A szolgáltatás alapvető 
feltételei, a járadék legkisebb összege” alcíme a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A.  § (1) A pénztári járadék havi összege a  tag egyéni járadékszolgáltatási számlája egyenlegének és a  tagnak 
a járadék meghatározásakor hónapokban kifejezett hátralévő várható élettartama hányadosaként számított összeg. 
A járadékkal szemben a  folyósítás költségei érvényesíthetők. A járadék értékét évente, az egyéni számlaértesítő 
készítésekor, a hozamok jóváírását követően, újra kell számolni. 
(2) A járadékos pénztártag halála esetén, az egyéni járadékszámlán maradó összeg a  kedvezményezettet, annak 
hiányában az örököst illeti meg. 
(3) Az (1) bekezdésben foglalt szabályokat csak azon összegekre kell alkalmazni, amelyek a  folyósítási költségek 
levonása után havi szinten meghaladják a minimum öregségi nyugdíj (az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege) 
összegének a  felét. Az ezen összeghatár alatti járadékok esetében, a  kifizetést évente egy alkalommal az egyéni 
számlaértesítő kiküldésével egyidejűleg kell teljesíteni. Ha a  járadék havi összege nem éri el a  minimum öregségi 
nyugdíj összegének 25 százalékát, a tag kérésére az egyéni számlakövetelés összegét a  járadékra való jogosultság 
igazolásakor a tag részére egy összegben kell kifizetni.
(4) A pénztártag a pénztári szolgáltatásra való jogosultsága igazolásakor a pénztártól kapható nyugdíjszolgáltatás 
mértékének ismeretében nyilatkozik arról, hogy járadékszolgáltatást kíván igénybe venni, vagy vissza kíván lépni 
a  társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Visszalépés esetén a  pénztártag jogosult a  követelése részét képező 
egyéniszámla-egyenleg tagdíjbefizetése alapján kiszámított, a  4.  § (2) bekezdés zsk) pontjában meghatározott 
visszalépő tagi kifizetés felvételére, vagy annak az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számláján történő 
jóváírásra. Ha a tag nem rendelkezik a visszalépő tagi kifizetésekről, azokat a Nyugdíjbiztosítási Alapba kell utalni.
(5) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés esetén a magánnyugdíjpénztár a pénztártag egyéni 
számlán nyilvántartott visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett követelését – a tagsági jogviszony megszűnése napján 
fennálló értékben – a megszűnés napját követő 15 munkanapon belül utalja át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. Az 
átutalásnál hivatkozni kell a pénztártag természetes személyazonosító adataira és társadalombiztosítási azonosító 
jelére, ezzel egyidejűleg az átutalás megtörténtéről és az átutalt összegről tájékoztatni kell a  volt pénztártagot és 
a pénztártag lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet.”

237. §  A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 31.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„31.  § A pénztári járadékszolgáltatás esetén a  választott szolgáltatás fedezetének képzése a  szolgáltatás teljes 
fedezetének az egyéni számláról a  választott szolgáltatás szolgáltatási tartalék számlájára egy összegben való 
átvezetésével történik.”

238. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 32. § (1)–(3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A pénztár a  járadékszolgáltatási tevékenységét a  Felügyelet által jóváhagyott szolgáltatási szabályzat alapján 
kezdheti meg. A pénztár által folyósított járadékszolgáltatást is tartalmazó szolgáltatási szabályzatot a Felügyelet a (3) 
bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén engedélyezi.
(2) A pénztár szolgáltatási szabályzatának a  pénztári járadékra vonatkozó előírásokat, valamint a  szolgáltatások 
kifizetéséhez kapcsolódó biztonsági tartalék képzésének és felhasználásának szabályait kell tartalmaznia. Ha a pénztár 
a járadékot saját maga kívánja folyósítani, úgy ehhez a szolgáltatás megkezdése előtt be kell szereznie a Felügyelet 
engedélyét.
(3) A pénztár által nyújtott saját járadékszolgáltatási tevékenységhez biztonsági tartalékot képez.”
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239. §  A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 44.  § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ügyvezető elláthatja a (2) bekezdés c) és f ) pontjában meghatározottak feladatát is, ha a vonatkozó feltételeknek 
egyébként megfelel. A (2) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott személyek nem lehetnek az igazgatótanács vagy 
az ellenőrző bizottság tagjai.”

240. §  A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 53.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„53. § (1) A pénztárnak mindenkor az adott időszakra érvényes éves és hosszú távú pénzügyi tervvel kell rendelkeznie, 
amelyet első alkalommal az alakuló közgyűlés állapít meg. A továbbiakban az éves pénzügyi tervet legkésőbb az éves 
beszámolót elfogadó közgyűlés elé kell terjeszteni és elfogadni. Az éves pénzügyi terv elfogadásakor a közgyűlés új 
hosszú távú tervet is meghatároz. 
(2) Az éves pénzügyi terv időtávja legalább az éves beszámolót elfogadó közgyűlés félévét követő négy negyedév 
végéig tart. A hosszú távú pénzügyi terv az éves pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő naptári évtől kezdődően 
hároméves időtartamra készül. Az éves pénzügyi terv legalább negyedéves bontásban, a hosszú távú terv legfeljebb 
éves bontásban készül.
(3) A pénzügyi tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a pénztártagok és a Felügyelet meggyőződhessenek a pénztár 
pénzügyi céljainak megvalósíthatóságáról, a szolgáltatások finanszírozhatóságáról és a pénztár működőképességéről.
(4) A pénzügyi tervnek megfelelő alátámasztottsággal és kellő részletezettséggel tartalmaznia kell a  pénztár 
bevételeit és kiadásait meghatározó adatokat, különösen a  várható taglétszámot, tagdíjbevételeket (munkáltatói 
hozzájárulásokat), adományokat, működési és szolgáltatási kiadásokat, valamint a  befektetéseken elérendő 
hozamot, kiegészítve a számításoknál használt a szolgáltatásokhoz kapcsolódó demográfiai, kockázati és gazdasági 
feltételezésekkel. 
(5) A pénzügyi terv alátámasztja a  pénztár kockázati és szolgáltatási tartalékképzését, beruházási és működési 
kiadásainak teljesítését. A működési költségekre, továbbá a  dologi eszközök beszerzésére, valamint a  felújításra 
fordított ráfordítások mértékét a  közgyűlés határozza meg, amely költségeknek mindenkor arányban kell állniuk 
a pénztár működési teherbíró képességével, általános anyagi helyzetével.
(6) Az önkéntes nyugdíjpénztár által működtetett magánnyugdíjpénztár éves és hosszú távú pénzügyi tervének 
megfelelő alátámasztottsággal és részletezettséggel tartalmaznia kell a  magánnyugdíjpénztár működtetésével 
összefüggésben felmerült költségek (közös költségek) összegét, és a  pénztárak közötti megosztásának elveit, 
módszereit (a megosztás során használt vetítési alapot és annak számítási módját).”

241. §  A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 62.  § (1) bekezdése a  helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A tartalékok, valamint a  működéssel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolását – ideértve az egyéni és 
szolgáltatási tartalékok bevételeinek és kiadásainak elszámolását is – legalább havonta kell elvégezni. A fedezeti 
tartalékon belül, az egyéni számlákon külön kell nyilvántartani és elszámolni az önkéntes befizetéseket és az ezekre 
vonatkozó bevételeket és kiadásokat.”

242. §  A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 62/A.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„62/A. § (1) A fedezeti tartalék javára a pénztár a tagdíj, tagdíjcélú támogatás legalább 97,5 százalékát köteles jóváírni. 
(2) A tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a  pénztár jogosult a  tag egyéni számlájának tárgyhavi 
befektetéséből származó hozamát – a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra 
jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével – csökkenteni, és azt a működési és likviditási 
tartalék javára jóváírni.” 

243. §  A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 66.  § (6) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  pénztár vagyonkezelését részben vagy egészen önállóan végzi, a  saját kezelésében lévő befektetések 
vagyonarányos költségeire elszámolt éves összeg nem haladhatja meg a saját kezelésű vagyon(rész) napi bruttó piaci 
értékei számtani átlagának 0,4 százalékát.”
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244. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 83. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A pénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnik, ha a  tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap 
átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám hetven százaléka alá csökken.”

245. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 88. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az Alap garanciális feladata a  2010. október 31-éig terjedő időszaki befizetési kötelezettségekre vonatkozó 
garanciális kifizetésekre terjed ki.”

246. §  A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 91.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„91.  § (1) Az Alap tagja garanciadíjat fizet az Alapnak. A minden pénztárra nézve azonos elvek szerinti befizetés 
mértékét az Alap igazgatósága határozza meg.
(2) Az Alap igazgatósága dönthet úgy is, hogy nem állapít meg garanciadíj-fizetési kötelezettséget. A díjfizetéssel 
nem fedezett időszakban keletkezett megtakarításokra az Alap által nyújtott garancia nem terjed ki.”

247. §  A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 93.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„93. § Az Alap igazgatósága rendkívüli befizetést rendelhet el, ha az Alap eszközei az Alap e törvényben előírt fizetési 
kötelezettségének teljesítését nem fedezik. A pénztárnak a rendkívüli befizetési kötelezettséget az igazgatóság által 
meghatározott módon és időben kell teljesítenie.”

248. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 110. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A pénztár tevékenységi engedélyét a 83. § (1a) bekezdése szerinti esetben vissza kell vonni.”

249. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény a következő 125. §-sal egészül ki:
„125. § Az Alap garanciális feladata nem terjed ki azon befizetési kötelezettségekből származó kifizetésekre, amelyek 
után az Alap tagjai a garanciadíjat nem fizették meg.”

250. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény a következő 126. §-sal egészül ki: 
„126.  § A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 83.  § (1a) bekezdését először 2015. szeptember 30-át követően kell az ezt megelőző hat hónap 
vonatkozásában alkalmazni.”

251. § (1) Hatályát veszti a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
1. 4. § (2) bekezdés zs) pont zsj) alpontjában a „melyet a Pénztárak Garanciaalapja a szolgáltatás megállapításakor 

az e törvényben meghatározott feltételek szerint garantál,” szövegrész,
2. 33. § (1) bekezdésében a „ , valamely, az ügyfél védelmi alapban tagsággal rendelkező” szövegrész,
3. 81/A. §-át megelőző alcímének címében a „vegyes pénztárrá alakulása,” szövegrész,
4. 90. § (1) bekezdésében az „– a 89. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak kivételével –” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
 1. 7. § (2) bekezdése,
 2. 21. § (4) bekezdés a) pontja,
 3. 22. § (5) bekezdése,
 4. 23. § (1) bekezdés i) pontja, 
 5. 23. § (3) bekezdése,
 6. 28. § (1) bekezdés b) pontja, 
 7. 28. § (2) és (3) bekezdése,
 8. 54. §-a,
 9. 81/A. §-a,
10. 88. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
11. 89. § (1) bekezdés b) pontja,
12. 89. § (3) bekezdés b) és c) pontja.



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 83

43. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
módosítása

252. §  Hatályát veszti az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV.  törvény 
14. §-a.

44. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
módosítása

253. §  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23/E. §-a a következő 
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A jogerősen megállapított és nem teljesített visszafizetési kötelezettség alapján a  jogalap nélkül felvett 
fogyatékossági támogatás és annak kamatai – a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel – köztartozásnak minősül, 
és adók módjára kell behajtani.”

45. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

254. § (1) A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998.  évi XXVII.  törvény 5.  § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép: 
(A Géntechnológiai Bizottságba)
„f ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke egy,”
(képviselőt küldenek.)

 (2) A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(7) A Géntechnológiai Bizottság szervezetére és működésére vonatkozó egyéb szabályokat e törvény felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabály állapítja meg. A jogszabály előkészítése során a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal véleményét ki kell kérni.”

255. §  A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(5) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ellenőrző kísérletek és vizsgálatok elvégzésének költségeit a hasznosító 
viseli. A (3) bekezdésben meghatározott szakértők közreműködésének költségeit a  szakterületüknek megfelelően 
a  természetvédelemért, az egészségügyért, valamint az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, 
továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési előirányzataiban kell biztosítani.”

256. §  A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„(10) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy az oktatásért felelős miniszter és az egészségügyért 
felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a  Géntechnológiai Bizottság szervezeti 
felépítésének és működésének részletes szabályait.”

257. §  A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998.  évi XXVII.  törvény 5.  § (5) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért és 
technológiai innovációért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal elnökével” szöveg lép.

46. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

258. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Nevelési ellátásra jogosult)
„a) a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő; a szülővel együtt élő házastárs; az a személy, aki a saját háztartásában nevelt 
gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha 
az ellátással érintett gyermekkel közös lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább 
egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás 
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megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (a  továbbiakban 
együtt: szülő); a nevelőszülő; a gyám; továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 72. § (1) bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal 
elhelyezték, a saját háztartásában nevelt,”
(még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig.)

259. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 15. §-át megelőző alcíme és 15. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegésével, valamint a tankötelezettség 
mulasztásával összefüggő rendelkezések
15. § (1) Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett, a tanköteles, vagy a tankötelezettsége megszűnését 
követően nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) – a  (2) bekezdés szerinti 
kivétellel – az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi vagy a  kötelező tanórai foglalkozások 
tekintetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének jelzése alapján a gyámhatóság
a) az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott ötödik óvodai nevelési nap, vagy az adott tanítási évben 
igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után felhívja a családi pótlék jogosultját a b) pontban 
meghatározott jogkövetkezményre,
b) az adott évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai nevelési nap, vagy az adott tanítási évben igazolatlanul 
mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után – a jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül – kezdeményezi 
a kincstárnál az ellátás szüneteltetését.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettséget olyan 
gyermek szegi meg, illetve a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében olyan gyermek mulaszt igazolatlanul,
a) akit nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy szociális intézményben helyeztek el, vagy
b) aki gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll és javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben helyezték el.
(3) A kincstár a gyámhatóság kezdeményezésére megszünteti a családi pótlék szüneteltetését, ha
a) a Gyvt. 68/A. § (2) bekezdés szerinti felülvizsgálattal érintett időszakban 
aa) a gyermek igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napjainak száma nem haladta meg a három napot, vagy 
ab) a gyermek (személy) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma nem haladta meg az ötöt; 
vagy
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetek valamelyike következett be.”

260. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény a következő 52. §-sal egészül ki:
„52.  § A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 15. §-t és 37. § (7)–(9) bekezdést – a 15. § (1) bekezdés a) pontjának és (2) bekezdésének kivételével – az 
óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegése körében 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.”

261. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
1. 20. § (1) bekezdésében a „gyám” szövegrész helyébe a „nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében nem 

vér szerinti gyermeket nevelő gyám kivételével a gyám” szöveg,
2. 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyt” szövegrész helyébe a „nem 

ugyanazon gyermek után folyósított csecsemőgondozási díjat” szöveg,
3. 29.  § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében a  „terhesgondozáson” szövegrész helyébe 

a „várandósgondozáson” szöveg,
4. 36/A. § (1) bekezdésében a „megszűnésének várható időpontjáról a név és a TAJ-szám közlésével az oktatási 

hivatal évente október 15-éig” szövegrész helyébe a „megszűnéséről a  Kormány által az oktatásért felelős 
miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv” szöveg,

5. 36/A. § (1) és (2) bekezdésében a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg,
6. 37.  § (3) bekezdésében a „folyósítani.” szövegrész helyébe a „folyósítani. A folyósított és át nem vett ellátás 

ismételt folyósítását az igényelbíráló szerv a jogosult kérelme alapján, – ha a folyósítás sikertelensége a jogosult 
érdekkörében fennálló okra vezethető vissza – az ellátás ismételt folyósításával kapcsolatos költségek 
legfeljebb jogszabályban meghatározott mértékének ellátásból történő levonásával teljesíti.” szöveg,

7. 37. § (9) bekezdésében a „kezdeményezésének” szövegrész helyébe a „kezdeményezésben megjelölt hónapra, 
ennek hiányában a kezdeményezés” szöveg

lép.
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 (2) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
1. 37. § (7) bekezdésében az „Az iskoláztatási támogatás” szövegrész helyébe az „A családi pótlék” szöveg, valamint 

az „az iskoláztatási támogatás” szövegrész helyébe az „a családi pótlék” szöveg,
2. 37. § (8) bekezdésében az „az iskoláztatási támogatás” szövegrész helyébe az „a családi pótlék” szöveg,
3. 37. § (9) bekezdésében az „Az iskoláztatási támogatás” szövegrész helyébe az „A családi pótlék” szöveg
lép.

47. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

262. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §-a a következő 16. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazása során)
„16. Útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára 
jogosultak nyilvántartása: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 
törvény, valamint az autópályák, autóutak és főutak használati díjáról szóló miniszteri rendelet alapján mentességet 
élvező szervezetekről és járművekről vezetett nyilvántartás.” 

263. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 7. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás áll:)
„g) az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára 
jogosultak nyilvántartásából.” 

264. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § (1) Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára 
jogosultak nyilvántartása tartalmazza
a) a jármű forgalmi rendszámát, 
b) a jármű azonosító és műszaki adatait, 
c) a díjmentes használat jogcímének megjelölését, továbbá 
d) a díjmentes használati jogosultság kezdőidőpontját és annak időtartamát.
(2) A nyilvántartó az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes 
használatára való jogosultság ellenőrzése céljából a  nyilvántartásba vételt megelőzően az érintett gépjármű 
rendszámadatát összeveti a járműnyilvántartás 9. § (1) bekezdés szerinti adataival.”

265. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül 
ki:
(A nyilvántartót értesíti:)
„g) a díjmentes úthasználatra jogosult az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható 
közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásába felvenni kért járművek 9/C.  § (1) bekezdésben 
meghatározott adatairól, valamint – a változástól számított 30 napon belül – azok változásáról.”

266. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 15. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül 
ki:
(A nyilvántartó kezeli:)
„f ) a 9/C. §-ban megjelölt adatokat az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak 
díjmentes használatára való jogosultság megszűnését követő 2 évig.”

267. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„p) az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjfizetés ellenében történő 
használatának ellenőrzésére, valamint a  díjszedésre jogosult szervezetek törvényben meghatározott feladataik 
ellátásához a 9. § (1) és (1a) bekezdésében, (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, (3) bekezdésében és a 9/C. §-ban 
foglalt adatokat;”
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268. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 27/A. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés szerinti automatizált keresés elrendelésére feljogosított hatóságok:]
„b) a közúti közlekedés szabályainak megsértésével összefüggő közlekedésrendészeti szabálysértési és közigazgatási 
eljárások lefolytatása céljából
ba) a szabálysértési ügyekben eljáró szabálysértési hatóság vagy a bíróság,
bb) közigazgatási bírságolási eljárás során a  rendőrség, a  katasztrófavédelmi hatóság, az autópályák, autóutak és 
főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti útdíjellenőrzésre feljogosított 
szervezet, valamint az úthasználati díj ellenőrzésére kijelölt szervezet,”

269. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 14.  § (2) bekezdés a) pontjában és 15.  § 
(1) bekezdés a) pontjában az „ , illetve” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg lép.

270. §  Hatályát veszti a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (4) bekezdése.

48. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

271. §  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § (1) A 12. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott közfeladatokat 
a) az országos gazdasági kamara az állam és az országos gazdasági kamara által – 50 százalékot meghaladó állami 
tulajdonrésszel – alapított gazdálkodó szervezet, illetve
b) az a) pont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet közreműködésével látja 
el. 
(2) Az államnak az (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdálkodó szervezet alapításával kapcsolatos jogait, valamint az 
államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét – ide nem értve a (3) bekezdésben foglaltakat – 
a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gyakorolja.
(3) A Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítással kapcsolatos jogait, valamint az 
államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a gazdaságpolitikáért felelős miniszter gyakorolja 
azzal, hogy a tulajdonosi döntéseket az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel való egyeztetést követően hozza 
meg.”

49. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

272. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 26. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A hajózási hatóság statisztikai célra az Európai Bizottság számára évente személyazonosításra alkalmatlan 
módon elektronikus úton átadja a tárgyévet megelőző év december 31-éig nyilvántartásába vett tengerész képesítő 
okmányok következő adatait: 
a) a tengerész születési dátuma,
b) a tengerész állampolgársága,
c) a tengerész neme,
d) a képesítő okmány bejegyzett száma,
e) a képesítő okmány kiadását igazoló érvényesítési száma,
f ) szolgálati minőség,
g) a kiállítás dátuma vagy az újraérvényesítés legutóbbi dátuma,
h) a lejárat dátuma,
i) a képesítő okmányok státusa,
j) korlátozások,
k) elismert képesítések esetén 
ka) az eredeti képesítő okmányt kiadó ország megnevezése,
kb) az eredeti képesítő okmány száma,
kc) az elismerést igazoló érvényesítés száma.”
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273. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 48/A. §-a a következő (6)–(6b) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A hajózási hatóság a tengerészek jogszerű foglalkoztatásának biztosítása érdekében a tengerész munkaközvetítői 
és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a tengerész 
munkaközvetítőkről és a tengerész kölcsönbeadókról nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza: 
a) a nyilvántartásba vételt tartalmazó határozat száma és kelte; 
b) a tengerész munkaközvetítők és a tengerész kölcsönbeadók szervezeti formája, székhelye, telephelye, a képviseletre 
jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatai;
c) az állami foglalkoztatási szervnek a  tengerész munkaközvetítő és a  tengerész kölcsönbeadó nyilvántartásba 
vételéről rendelkező határozatának száma és kelte;
d) a  tengerész munkaközvetítő és a  tengerész kölcsönbeadó Tengerészeti Munkaügyi Egyezménynek való 
megfelelését igazoló, a hajózási hatóság által kiadott bizonyítvány száma; 
e) a  tengerész munkaközvetítő és a  tengerész kölcsönbeadó hajózási hatóság nyilvántartásából való törlésére, 
tevékenységének felfüggesztésére vonatkozó adatok.
(6a) A tengerész munkaközvetítők és a  tengerész kölcsönbeadók nyilvántartása a  természetes személyazonosító 
adatok kivételével közhiteles nyilvántartásnak minősül, amelyet a  hajózási hatóság honlapján bárki számára 
ingyenesen és korlátozásmentesen megismerhető módon közzétesz.
(6b) A hajózási hatóság a nyilvántartásában lévő természetes személyazonosító adatokat a tengerész munkaközvetítő 
vagy a tengerész kölcsönbeadó nyilvántartásból való törlését követő két évig kezeli.”

274. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény a követköző 48/C. §-sal egészül ki:
„48/C. (1) Abból a célból, hogy ellenőrizhetővé váljon, hogy az EGT-állam lobogója alatt közlekedő úszólétesítmények 
csak egy európai hajóazonosító számot használnak, a  hajózási hatóság a  Bizottság elektronikus hajóadatbázisába 
a következő adatokat rögzíti: 
1. a hajózási hatóság által kibocsátott egységes európai hajóazonosító szám;
2. a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. melléklet 1.02. cikk 1. és 2. pontjában meghatározott hajó
a) neve, 
b) 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. melléklet I. Rész 1. fejezete 1.01 cikk szerint meghatározott fajtája, 
c) legnagyobb hossza (m), beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket,
d) szélessége (a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig mérve, beleértve az összes állandó szerkezeteket 
méterben),
e) merülése (T) (a hajótest legalsó pontja – a  gerinc és a  rögzített szerelvények figyelembevétele nélkül – és 
a legnagyobb merülési vonal között mért függőleges távolság méterben);
3. annak az okmánynak a  megnevezése, amelyben az egységes európai hajóazonosító szám és a  2. pontban lévő 
adatok szerepelnek (közösségi bizonyítvány); 
4. áruszállító hajók esetén, azok hordképessége;
5. nem áruszállító hajók esetén a hajó vízbe merült térfogata (m3);
6. tulajdonos neve;
7. az okmányt kiállító hatóság;
8. a közösségi belvízi hajóbizonyítvány száma; 
9. a közösségi bizonyítvány érvényességének lejárata;
10. az adatbázis összeállítója;
11. a nemzeti azonosítószám; 
12. a  hajó – a  folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló 45/2011. (VIII. 25.) 
NFM rendelet 2. § 1. pontja szerinti – AIS-készülékben rögzített típusa;
13. annak jelölése, hogy a hajótest egy- vagy kettős héjazatú (ADN szerint);
14. oldalmagasság (m), a hajótest legalsó pontja vagy a gerinc és a fedélzet legalsó pontja között a hajó oldalán mért 
legrövidebb függőleges távolság;
15. tengeri hajóknál
a) bruttó űrtartalom;
b) a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettől származó azonosító szám (IMO-szám);
c) hívójel;
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6. a  nemzetközi rádióállomás-azonosító MMSI-szám (AIS-készülék felhasználójának mozgószolgálati azonosító 
száma);
17. a hajófedélzeti kommunikációs berendezés egyedi azonosító kódja, az ATIS-kód; 
18. az egyéb bizonyítványok típusa, száma, kiállító hatósága és lejárati időpontja.
(2) Az adatokat az EGT-államok egységes európai hajóazonosító számot kiadó hatóságai 
a) a biztonságos víziközlekedés, 
b) a hajóazonosító szám bejegyzése,
c) hajóokmányok kiállítása, érvényességi idejének megállapítása, pótlása, ellenőrzése, adatainak módosítása, továbbá 
az
d) üzemképesség vizsgálatára irányuló szemlék lefolytatása 
érdekében kezelhetik. 
(3) A hajózási hatóság harmadik állam vagy nemzetközi szervezet számára személyes adatot a  (2) bekezdésben 
meghatározott célból az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény külföldre 
történő adattovábbítás szabályai alapján adhat át.”

275. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 90. §-a a következő j)–l) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„j) az Európai Parlament és a Tanács (2009. április 23.) a hajótulajdonosok tengeri biztosítási kárigényre vonatkozó 
biztosításáról szóló 2009/20/EK irányelve a tengeri hajók kötelező biztosításáról szóló kormányrendelettel együtt,
k) az Európai Parlament és a  Tanács (2012. november 21.) a  tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 
2008/106/EK irányelv módosításáról szóló 2012/35/EU irányelve a  hajózási képesítésekről és a  hajózási egészségi 
alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló miniszteri rendeletekkel együtt,
l) a Bizottság (2013. október 11.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/
EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló 2013/49/EU irányelve.”

276. §  A víziközlekedésről szóló 2000.  évi XLII.  törvény 19.  § (1) bekezdésében az „az úszólétesítmények hajózásra 
alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri 
rendeletekben” szövegrész helyébe az „a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és 
megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendeletben 
[a továbbiakban: 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet]” szöveg lép.

277. §  Hatályát veszti a  víziközlekedésről szóló 2000.  évi XLII.  törvény 90.  §-ának – a  víziközlekedésről szóló 2000.  évi 
XLII. törvény módosításáról, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló 2012. évi XCIV. törvénnyel 
megállapított – i) pontja.

50. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

278. §  Hatályát veszti a  szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.  évi LXII.  törvény 26.  §-át megelőző 
alcímének címe és 26. §-a.

51. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

279. §  Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Levéltár központi költségvetési szerv, amely az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet alkot. A 
Levéltár gazdasági szervezettel rendelkezik.”

52. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

280. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/B. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az állami adóhatóság az adószámot törli, ha)
„d) azt a támogató az Áht. 53/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben kezdeményezi.”
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281. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami adóhatóság)
„j) megkeresésre elektronikus úton átadja a  költségvetési támogatások kedvezményezettjének nevére 
(megnevezésére), lakhelyére (székhelyére), valamint az adatszolgáltatást megelőző hónap utolsó napjáig esedékessé 
vált és meg nem fizetett köztartozásuk jogcímére, összegére vonatkozó adatokat
ja) a köztartozás összegének a költségvetési támogatásból való levonása céljából a kincstár és a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv részére,
jb) a költségvetési támogatásnak a köztartozás megfizetéséig történő visszatartása céljából az európai uniós források 
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági vagy közreműködő szervezeti feladatokat ellátó szerv, szervezet és az 
európai uniós források felhasználásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére,”

282. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 125. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A helyi adókról szóló 1990.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Htv.) 1/A.  §-ában, II. Fejezetében és III. Fejezet 1. 
pontjában szabályozott adók esetében az önkormányzati adóhatóság az adózó bevallását a közhiteles nyilvántartások, 
továbbá e törvény 3. számú melléklet G.) 1. pontjában szereplő adatszolgáltatásból tudomására jutó adatokkal 
hivatalból kijavíthatja, kiegészítheti, vagy ha az adózó az adóbevallását nem nyújtja be, úgy az adóhatóság az adót az 
e paragrafusban szabályozottak szerint az adózó bevallásának hiányában is kivetheti (a továbbiakban: adóhatósági 
adómegállapítás). Az adóhatósági adómegállapítás az adózót a bevallási kötelezettsége alól nem menti fel.”

283. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 129. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utólagos adómegállapítás során az adóhatóság határozattal)
„a) adónként, költségvetési támogatásonként az egyes bevallási időszakokra elkülönítve állapítja meg a bevallott vagy 
bevallani elmulasztott és az ellenőrzés eredményeként különbözetként feltárt adó, illetve költségvetési támogatás 
alapját, az adókülönbözetet, a  következő időszakra átvihető követelés különbözetet, a  költségvetési támogatás 
különbözetet, valamint az adókötelezettséget érintő jogszabálysértés jogkövetkezményeit.”

284. §  Az adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény az „Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések” alcíme 
a következő 175/F. §-sal egészül ki:
„175/F. § (1) Ha a helyi önkormányzat rendeletével a Htv. 1/A. §-ában, II. Fejezetében vagy III. Fejezet 1. pontjában 
szabályozottak szerinti adót vezet be, az adóhatóság az adózó újabb bevallása nélkül a  nyilvántartásban szereplő 
bevallási adatok alapján kivetheti az adót.
(2) Az önkormányzati adóhatóság a Htv. 1/A. §-ában, II. Fejezetében vagy III. Fejezet 1. pontjában szabályozott adók 
esetében a  közhiteles nyilvántartás adatai alapján az adózó adófizetési kötelezettségét megszüntetheti, ha ennek 
ténye a fentiek alapján megállapítható.”

285. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a következő 206. §-sal egészül ki:
„206.  § A 2015. január 1-jét megelőző időszakra teljesítendő bejelentési, adómegállapítási, bevallási, adófizetési, 
adóelőleg-fizetési, bizonylatkiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségre a  2014. december 31-én 
hatályos 31. § (2) bekezdés 6. és 13. pontját kell alkalmazni.”

286. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a következő 207. §-sal egészül ki:
„207. § A 2014. december 31-én hatályos 24/F. § (6) bekezdés d) pontját a 2014. december 31-én hatályos 24/F. § 
(6) bekezdés c) pontja szerinti határozatok tekintetében 2014. december 31-ét követően is alkalmazni kell.”

287. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

288. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
1. 24/F. § (6) bekezdés d) pontjában az „az (5) bekezdés c) vagy d) pont” szövegrész helyébe az „a 2014. december 

31-én hatályos (5) bekezdés c) pontja vagy az (5) bekezdés d) pontja” szöveg,
2. 175. § (9) bekezdésében az „előterjesztését elektronikus” szövegrész helyébe az „előterjesztését – a 85/A. § (11) 

bekezdése szerinti igazolás iránti kérelem kivételével – elektronikus” szöveg
lép.
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289. § (1) Hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
1. 31. § (2) bekezdés 13. pontjában az „a korkedvezményre jogosító munkakör tartalmáról,” szövegrész,
2. 178. § 15. pontjában az „a korkedvezmény-biztosítási járulék,” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdés 6. pontja.

53. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

290. § (1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 142. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A tanúsítvány a kiadását követő második naptári év utolsó napjáig érvényes.”

 (2) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 142. § (10) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell:)
„b) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy 
nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozóan – a  tanúsítvány kiállítását 
megelőző 5 évben – legalább 3 évig fennállt akkreditált státusszal.”

 (3) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 142. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömegű személyes adatok védelme érdekében 
a  tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kell 
rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a  minősített adat védelméről szóló 2009.  évi CLV.  törvény 
16. §-a alapján kiállított telephely-biztonsági tanúsítvánnyal.”

 (4) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 142. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A (3)–(11) bekezdésnek nem megfelelő számlázási rendszerből
a) a havi 200 000 darabot meghaladó mennyiségű számlát kibocsátó szolgáltatók esetében 2015. február 28. után,
b) a havi 200 000 darabot meg nem haladó mennyiségű számlát kibocsátó szolgáltatók esetében 2015. június 30. után
kiállított számla érvénytelen.”

 (5) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 142. § (6) bekezdésében az „az engedélyes” szövegrész helyébe 
az „a szolgáltató” szöveg lép.

54. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló  
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

291. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 104. § 
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jövedéki engedélyre jogosult az a személy,)
„a) aki – az (5) és (8)–(11) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az ásványolajtermékek esetében 600 millió  Ft, 
dohánygyártmányok esetében 22 millió Ft jövedéki biztosítékot nyújt, továbbá az egyéb jövedéki termékek esetében 
éves nettó árbevételének függvényében nyújt jövedéki biztosítékot a következők szerint:
aa) ha éves nettó árbevétele nem haladja meg a 300 millió forintot, a jövedéki biztosíték összege 22 millió forint,
ab) ha éves nettó árbevétele magasabb, mint 300 millió forint, de nem haladja meg a 600 millió forintot, a jövedéki 
biztosíték összege 40 millió forint,
ac) ha éves nettó árbevétele magasabb, mint 600 millió forint, de nem haladja meg az 1 milliárd forintot, a jövedéki 
biztosíték összege 60 millió forint,
ad) ha éves nettó árbevétele magasabb, mint 1 milliárd forint, de nem haladja meg a 2 milliárd forintot, a jövedéki 
biztosíték összege 120 millió forint,
ae) ha éves nettó árbevétele magasabb, mint 2 milliárd forint, a jövedéki biztosíték összege 150 millió forint.”

 (2) A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
104. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E § alkalmazásában nettó árbevétel
a) a  számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó 
esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének 
együttes összege), a b) és c) pontban meghatározott eltérésekkel,
b) a  személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónál: a  tevékenységvégzéssel 
(termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) közvetlen összefüggésben kapott – általános forgalmi adó nélküli – ellenérték,
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c) a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás esetén, a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti 
kisadózó vállalkozás bevétele.
(2b) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a tárgy adóévet megelőző adóév nettó árbevételét, az újonnan alakult 
társaságoknál a  tárgy adóévi várható nettó árbevételt kell figyelembe venni. Ha a  megelőző adóév 12 hónapnál 
rövidebb, az adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított nettó árbevételt kell figyelembe venni.”

55. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

292. §  A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
1. az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságot rendeletben kijelölje,
2. a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete eljárási szabályait rendeletben állapítsa meg.”

56. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

293. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 19. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A sportszövetség bírósági nyilvántartás szerint képviseletre jogosult vezető tisztségviselői nem minősülnek 
a Civil tv. 53/A. §-a alkalmazásában kötelezettnek.”

57. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

294. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 19/K. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e § szerinti pontszámok kiszámításakor a filmalkotás magyar elemeire adható egyes pontszámokat az egyes 
elemeken belüli magyar részvétel arányához kell igazítani. Ha a filmalkotásban magyar filmelőállító vagy producer 
vesz részt, részükre, a magyar hozzájárulás arányától függetlenül a legmagasabb elérhető pontszámot kell adni.”

295. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 25/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A moziüzemeltető az általa üzemeltetett „art” mozik, illetve mozitermek szerinti bontásban minden naptári 
negyedévet követő hó 20. napjáig köteles a Hivatalnak, a Hivatal által meghatározott módon adatot szolgáltatni az ott 
vetített filmalkotás címéről, az 1. melléklet szerinti besorolási kategóriájáról, „art” besorolási kategóriájáról, a vetítés 
időpontjáról és helyszínéről, a nézőszámról és az árbevételről.”

296. § (1) Hatályát veszti a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 26/B. § (1) bekezdésében a „vagy a filmgyártó vállalkozás” 
szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 36. § (3) bekezdésében az „a korhatárok, illetve” szövegrész és 
a „korábbi korhatár-megjelölések, illetve a” szövegrész.

58. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
módosítása

297. §  A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 16. § (3) bekezdés a) pontjában 
a „Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnöke, a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv 
vezetője” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

59. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

298. §  Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény
1. 3. § (4) bekezdés a)–c) pontjában a „25” szövegrész helyébe a „60” szöveg,
2. 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában a „100” szövegrész helyébe a „125” szöveg,
3. 3. § (4) bekezdés d) pont db) alpontjában az „50” szövegrész helyébe a „125” szöveg
lép.
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60. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2005. évi CXXVIII. törvény módosítása

299. §  Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
2005. évi CXXVIII. törvény 4. § (4) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

61. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosítása

300. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény a következő 11/B. §-sal 
egészül ki:
„11/B. § Az e törvény szerint a cégeljárásban fizetendő közzétételi költségtérítés, a számviteli beszámoló közzétételéért 
és a céginformációért fizetendő költségtérítés együttesen – a cégeljárás, az e törvény szerinti nemperes eljárások és 
szolgáltatások során az elektronikus eljárást és ügyintézést támogató rendszer üzemeltetésével és fejlesztésével, az 
adatok feldolgozásával, továbbá a  Cégközlöny szerkesztésével, kiadásával összefüggésben felmerült szükséges és 
igazolt költségek levonását követően – a központi költségvetés bevételét képezi.”

301. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.  törvény 18. § (9) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A közzétételi költségtérítést külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni az igazságügyért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumnak a  kincstárnál vezetett számlájára. A közzétételi költségtérítés befizetését 
a  céginformációs szolgálat ellenőrzi. Ha a  közzétételi költségtérítés befizetése nem történt meg, vagy a  befizetési 
igazolás nem megfelelően került az elektronikus űrlaphoz csatolásra, a  céginformációs szolgálat haladéktalanul 
elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy részére. Ebben az esetben a céget úgy kell tekinteni, mint 
amely a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségnek nem tett eleget.”

302. §  Hatályát veszti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (2a) 
bekezdése.

62. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

303. §  A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(6) Nem kell tagi hozzájárulást fizetni a földgáz biztonsági készletezés céljára beszerzett földgáz után.”

63. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

304. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya kiterjed:)
„c) az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA), továbbá az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: 
ETHA) keretében, valamint”
(hozott intézkedésekben való részvétellel kapcsolatos, az irányítási, valamint a  végrehajtási feladatokat ellátó szervek, 
illetve szervezetek hatáskörébe tartozó eljárására.)

 (2) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a) és c) pontja tekintetében e törvényt – a III. Fejezet, a 81. § (1) bekezdés c)–g) pontja, a 81. § 
(1a) és (2) bekezdése, a 81. § (3) bekezdés b)–d) pontja kivételével – a 2007–2013. programozási időszak intézkedései 
tekintetében kell alkalmazni.”
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305. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy az EMVA, az EHA és az ETHA tekintetében rendeletben állapítsa meg 
a III. Fejezet végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat.”

 (2) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Felhatalmazást kap az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, hogy az agrárpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben)
„b) az EMVA-ból, az EHA-ból és az ETHA-ból támogatott intézkedések igénybevétele vonatkozásában az elháríthatatlan 
külső ok (vis maior) bejelentésével és igazolásával kapcsolatos részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

306. §  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
1. 13. § (2) bekezdésében az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés c), valamint g) és h) pontjai 
szerinti irányítási jogköröket” szövegrész helyébe az „az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 9. § e), h) és i) pontjában meghatározott hatásköröket” szöveg,

2. 14. § (2) bekezdésében az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c), g) és h) pontja szerinti irányítási jogköröket” szövegrész 
helyébe az „az Áht. 9. § e), h) és i) pontjában meghatározott hatásköröket” szöveg

lép.

64. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

307. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hálózati engedélyes az átviteli vagy az elosztó hálózathoz való csatlakozást egy adott csatlakozási pontra 
kizárólag a hálózat műszaki jellemzőire tekintettel tagadhatja meg.”

 (2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A rendszerhasználó a  csatlakozás biztosítását megelőzően köteles a  hálózati engedélyes részére megfizetni 
a Hivatal elnökének rendeletében megállapított mértékű csatlakozási díjat.”

308. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 43. § (5) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A tanúsítvány a kiadását követő második naptári év utolsó napjáig érvényes.”

 (2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 43. § (11) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell:)
„b) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy 
nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozóan – a  tanúsítvány kiállítását 
megelőző 5 évben – legalább 3 évig fennállt akkreditált státusszal.”

 (3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 43. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömegű személyes adatok védelme érdekében 
a  tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kell 
rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a  minősített adat védelméről szóló 2009.  évi CLV.  törvény 
16. §-a alapján kiállított telephely-biztonsági tanúsítvánnyal.”

 (4) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 43. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A (4)–(12) bekezdésnek nem megfelelő számlázási rendszerből
a) a havi 200 000 darabot meghaladó mennyiségű számlát kibocsátó engedélyesek esetében 2015. február 28. után,
b) a havi 200 000 darabot meg nem haladó mennyiségű számlát kibocsátó engedélyesek esetében 2015. június 30. 
után
kiállított számla érvénytelen.”

309. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hálózati csatlakozási szerződésbe foglalt, a  rendszerhasználó által megszerzett jog (a  továbbiakban e § 
alkalmazásában: rendelkezési jog)
a) a b) pont szerinti kivétellel, a felhasználási hellyel együtt ruházható át,
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b) a hálózati engedélyes által visszavásárolható, vagy 
c) a (2b) és (2c) bekezdés szerinti esetekben ingyenesen átszáll a hálózati engedélyesre.”

 (2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 60. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A rendszerhasználó rendelkezési jogát – a (2b) és a (2c) bekezdés szerinti esetek kivételével – nem érinti az, ha 
azt nem gyakorolja.
(2b) Ha a  termelő villamosenergia-termelési tevékenysége megszüntetését követően a  betáplálásra rendelkezésre 
álló teljesítményét a tevékenység megszüntetésének napjától számított két évig nem veszi igénybe, és arról ez idő 
alatt a hálózati engedélyes irányába nem rendelkezik, akkor a rendelkezési jog az adott teljesítmény vonatkozásában 
a hálózati engedélyesre átszáll.
(2c) Ha a felhasználó vagy az erőmű vételezési teljesítménye tekintetében a termelő a hálózati engedélyes irányába 
nem rendelkezik a rendelkezésre álló teljesítményéről és
a) a hálózathasználati szerződés felmondásának napjától számított öt évig az adott csatlakozási pont tekintetében 
nem köt új hálózathasználati szerződést, vagy
b) rendszerhasználatidíj-fizetési kötelezettség elmulasztása miatti kikapcsolása napjától számított öt évig nem 
rendezi a tartozását,
akkor a rendelkezési jog az adott teljesítmény vonatkozásában a hálózati engedélyesre átszáll.”

310. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 159. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A Hivatal a  villamosenergia-ellátással, a  villamosenergia-ellátás biztonságának és a  villamosenergia-piac hatékony 
működésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében:)
„6. rendeletben határozza meg a  rendszerhasználati díjakat és alkalmazásuk szabályait, és a  csatlakozási díjak 
meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit, valamint a csatlakozási díjak mértékét és alkalmazásuk 
szabályait,”

311. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 177/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Hivatal a mintaprojekttel összefüggésben a projekttársaságnak a jogszabályokban és a Hivatal határozataiban 
foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén 
a) a jogkövetkezményekre való utalás mellett írásban felszólítja a projekttársaságot kötelezettségei betartására,
b) ismételten is kiszabható bírsággal sújthatja projekttársaságot, a jogsértés tárgyi súlyára tekintettel egyedi ügyekben 
is, vagy
c) azonnali hatállyal eltilthatja a projekttársaságot az adott tevékenység folytatásától.”

312. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 184. § (4) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[Ez a törvény
170. § (1) bekezdés 26. pontja]
„da) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a  Bizottság részére való 
bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i, 256/2014/EU rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

313. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
1. 43. § (4) bekezdésében az „a szolgáltatónak” szövegrész helyébe az „az engedélyesnek” szöveg, az „engedélyes 

értendő” szövegrész helyébe az „engedélyes számlázási rendszere értendő” szöveg,
2. 43. § (9) bekezdésében a „szolgáltató” szövegrész helyébe az „engedélyes” szöveg,
3. 148. § (2) bekezdésében a „0,17 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „0,21 Ft/kWh” szöveg,
4. 148. § (3) bekezdésében a „0,20 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „0,13 Ft/kWh” szöveg,
5. 148. § (4) bekezdésében az „1,71 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „2,08 Ft/kWh” szöveg
lép.

314. §  Hatályát veszti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
1. 170. § (2) bekezdés 17. pontja,
2. 174. § (4) bekezdése.
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65. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény hatályon kívül helyezése

315. §  Hatályát veszti az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény.

66. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

316. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1c) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A tanúsítvány a kiadását követő második naptári év utolsó napjáig érvényes.”

 (2) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1i) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell:)
„b) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy 
nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozóan – a  tanúsítvány kiállítását 
megelőző 5 évben – legalább 3 évig fennállt akkreditált státusszal.”

 (3) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1j) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1j) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a  nagy tömegű személyes adatok védelme érdekében 
a  tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kell 
rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a  minősített adat védelméről szóló 2009.  évi CLV.  törvény 
16. §-a alapján kiállított telephely-biztonsági tanúsítvánnyal.”

 (4) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. §-a a következő (1k) bekezdéssel egészül ki:
„(1k) Az (1b)–(1j) bekezdésnek nem megfelelő számlázási rendszerből
a) a havi 200 000 darabot meghaladó mennyiségű számlát kibocsátó engedélyesek esetében 2015. február 28. után,
b) a havi 200 000 darabot meg nem haladó mennyiségű számlát kibocsátó engedélyesek esetében 2015. június 30. 
után
kiállított számla érvénytelen.”

317. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 105. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A rendszerüzemeltetés díjából származó árbevételt a  földgázszállítás indokolt költségei arányában kell 
megosztani. Ennek érdekében a szállítói rendszerüzemeltetői engedélyesek, illetve a földgázszállítói engedélyesek 
között kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani.”

318. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)
„4. a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel földgázszállítói engedélyesek, illetve szállítási rendszerüzemeltető 
engedélyesek közötti megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetések számítási módszerét, a  kiegyenlítő fizetések 
részletes szabályait, összegét és mértékét.”

319. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény a következő 141/H. §-sal egészül ki:
„141/H.  § A 105.  § (6) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetéseket első alkalommal a  2015. január 1-től 2015. június 
30-áig tartó időszakra kell alkalmazni.”

320. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 142. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Hivatal a mintaprojekttel összefüggésben a projekttársaságnak a jogszabályokban és a Hivatal határozataiban 
foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén 
a) a jogkövetkezményekre való utalás mellett írásban felszólítja a projekttársaságot kötelezettségei betartására,
b) ismételten is kiszabható bírsággal sújthatja projekttársaságot, a jogsértés tárgyi súlyára tekintettel egyedi ügyekben 
is, vagy
c) azonnali hatállyal eltilthatja a projekttársaságot az adott tevékenység folytatásától.”

321. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
1. 100. § (1b) bekezdésében az „a szolgáltatónak” szövegrész helyébe az „az engedélyesnek” szöveg, az „engedélyes 

értendő” szövegrész helyébe az „engedélyes számlázási rendszere értendő” szöveg,
2. 100. § (1g) bekezdésében a „szolgáltató” szövegrész helyébe az „engedélyes” szöveg
lép.
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67. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

322. §  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 40. § (3) és (4) bekezdésében a „2015.” szövegrész helyébe 
a „2016.” szöveg lép.

68. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos 
és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XXX. törvény módosítása

323. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai 
együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2010.  évi XXX.  törvény 4.  § (4) bekezdésében a  „kutatás-
fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

69. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben 
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 
módosítása

324. §  A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
1. 11/A. § (1) bekezdésében az „az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek 

az Európai Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. 
június 24-i 617/2010/EU, Euratom európai tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „az Európai Unión belüli 
energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről, 617/2010/
EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2014. február 26-i 256/2014/EU, európai parlamenti és a tanácsi rendelet” szöveg,

2. 15/A.  §-ában az „az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek az 
Európai Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. 
június 24-i, 617/2010/EU, Euratom európai tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „a Bizottság részére való 
bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i, 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg

lép.

70. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

325. §  Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 32/T. § (4) bekezdése.

71. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló  
2010. évi CXXVI. törvény módosítása

326. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
1. 6. § (2) bekezdésében az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott, valamint” szövegrész 

helyébe az „az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 9.  § a)–d) pontjában 
meghatározott, valamint a szakszerűségi,” szöveg,

2. 6.  § (3) és (4) bekezdésében az „a Ksztv. 2.  § (1) bekezdés e)–g) pontjában” szövegrész helyébe az „az Áht. 
9. § f )–i) pontjában” szöveg,

3. 7. § (2) bekezdésében az „a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja” szövegrész helyébe az „az Áht. 9. § i) pontja” 
szöveg

lép.

327. §  Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdése.
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72. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti  
Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény módosítása

328. §  Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a  Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás 
kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény 4. § (4) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

73. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása

329. §  A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 4. § (1) bekezdésében a „nemzetpolitikáért felelős miniszter 
irányítása alatt álló helyettes államtitkár” szövegrész helyébe a „nemzetpolitikáért felelős államtitkár” szöveg lép.

74. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

330. § (1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény 1. § (4a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha)
„b) önkormányzati rendeletben előírt, a  lakókörnyezet (kert, udvar, jogszabályban meghatározott, az ingatlanhoz 
kapcsolódó közterület) rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy”

 (2) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény 1. § (4a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha)
„c) a  számára az Flt. alapján felajánlott az álláskeresőkre vonatkozó rendelkezések szerint megfelelő munkahelyet 
nem fogadja el.”

331. §  A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény 2. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A közfoglalkoztatott mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól az Flt. 
szerinti munkaviszony – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt – létesítése céljából történő állásinterjún való 
részvételhez szükséges időtartamra. A közfoglalkoztatottat az igazolt távollét tartamára az állásidő szabályai szerint 
illeti meg díjazás.”

332. §  A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI.  törvény 1. § (4) bekezdés b) pontjában az „1991. évi IV.  törvény” szövegrész helyébe, az „1991. évi IV.  törvény 
(a továbbiakban: Flt.)” szöveg lép.

75. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

333. §  A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 140. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását az (1) bekezdés szerinti személy vagy szervezet 
a jogsértés tudomásra jutásától számított hatvan napon belül, de 
a) legkésőbb a jogsértés megtörténtétől számított három éven belül,
b) közbeszerzési eljárás mellőzésével történt beszerzés esetén az a) ponttól eltérően a  szerződés megkötésének 
időpontjától, vagy ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történt megkezdésétől 
számított legfeljebb öt éven belül,
c) a  támogatásból megvalósuló beszerzés esetén az a) és b) ponttól eltérően az adott támogatás folyósítására és 
felhasználására vonatkozó külön jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartamán belül, de legalább 
a jogsértés megtörténtétől – közbeszerzési eljárás mellőzésével történt beszerzés esetén a szerződés megkötésének 
időpontjától, vagy ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történt megkezdésétől 
– számított öt éven belül
kezdeményezheti.”
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334. §  A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 181. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 140. § (2) bekezdését azon jogorvoslati eljárások kezdeményezésére kell alkalmazni, amelyek esetében 
a jogsértés 2015. január 1-jét követően jutott a kezdeményező tudomására.”

335. §  A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
1. 125.  § (3) bekezdés c) pontjában a  „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe 

a „csecsemőgondozási díjban” szöveg,
2. 140. § (1) bekezdés c) pontjában a „Kormány által kijelölt belső” szövegrész helyébe a „kormányzati” szöveg,
3. 140.  § (1) bekezdés j) pontjában az „a kormány által az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások 

ellenőrzésére kijelölt” szövegrész helyébe az „az európai támogatásokat auditáló” szöveg
lép.

76. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

336. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Rendeletben az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezések állapíthatók meg. Rendelet alapján 
a  költségvetési  fejezetek között előirányzat-átcsoportosítás hajtható végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítése 
felfüggeszthető, a központi költségvetésről szóló törvényben nem szereplő kiadások teljesíthetők, rendkívüli fizetési 
kötelezettség írható elő, új bírságnem állapítható meg, valamint a  fizetési kötelezettségek és a  bírságok mértéke 
módosítható, a mentességek, kedvezményezek köre megszüntethető.”

77. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló  
2011. évi CLV. törvény módosítása

337. §  A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 14. § b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány döntése alapján – erre irányuló kérelem esetén –)
„b) támogatás nyújtható a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében 
meghatározott vállalkozások körébe nem tartozó hozzájárulásra kötelezett részére olyan tanműhely létesítéséhez, 
amelyben a  hozzájárulásra kötelezett az iskolai rendszerű szakképzés keretében az 5.  § a)  pont ab) alpontjában 
meghatározottak szerint gyakorlati képzés folytatását tervezi,”

338. §  A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdése 
a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – az államháztartásért felelős miniszterrel 
és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, az oktatásért felelős miniszter és a szakképesítésért felelős miniszter 
véleményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg)
„e) az alaprészből a  14.  § alapján nyújtott támogatások mértékére, feltételeire, folyósítására, elszámolására és 
ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.”

339. §  A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
1. 4.  § (1a) bekezdésében a  „Részmunkaidős foglalkoztatott esetén” szövegrész helyébe a  „Részmunkaidős 

foglalkoztatott esetén – kivéve a c) és d) pont szerinti esetet –” szöveg,
2. 12. § a) pontjában, 14. §-ának nyitó szövegrészében és 22. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében a „Kormány” 

szövegrész helyébe a „szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter” szöveg
lép.

340. §  Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 
23. § (1) bekezdés c) pontja.
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78. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

341. §  A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 22. § (3) bekezdésében a „személy.” szövegrész 
helyébe a „személy. Az ítélőtábla gazdasági szervezettel rendelkezik.” szöveg lép.

79. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

342. §  A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 49. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató a bírót]
„b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő bíró esetén a gyermek ötéves koráig”
(köteles foglalkoztatni.)

343. §  A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 55. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig öt, ikergyermekek 
születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság 
akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.”

344. §  A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CLXII.  törvény 147.  § (4) bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A személyi nyilvántartás – e törvény felhatalmazásának hiányában – más nyilvántartási rendszerrel nem 
kapcsolható össze. Nem jelenti a  személyi nyilvántartás más nyilvántartási rendszerrel való összekapcsolását 
a  személyi nyilvántartásból a  központosított illetményszámfejtéshez szükséges adatoknak az e célra működtetett 
számítógépes programba való továbbítása.”

345. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CLXII.  törvény 148.  § (2) bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve az OBH a bírónak a személyi nyilvántartásban szereplő adatai közül a bíró 
hozzájárulása nélkül, közérdekből adhat tájékoztatást a bíró nevéről, szolgálati helyéről és beosztásáról, valamint – ha 
törvény azt megengedi – egyéb adatairól.”

 (2) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 148. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bírónak a személyi nyilvántartásban szereplő adatairól és az iratok tartalmáról
a) igazságügyi szerv részére,
b) törvényben meghatározott adatkörök tekintetében a központosított illetményszámfejtést végző szerv részére,
c) az elektronikus aláírási jogosultságról vezetett nyilvántartás adataiból az elektronikus aláírással kapcsolatos 
szolgáltatás biztosításához az Eat. szerint szükséges mértékben a Szolgáltató részére
lehet adatot továbbítani.”

346. §  A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a gyermek születése esetén az apát megillető 
pótszabadság igénybevételére vonatkozó szabályokat.”

347. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
1. 177. § (2) bekezdésében és 178. § (2) bekezdésében az „engedélyezett” szövegrészek helyébe az „éves átlagos 

statisztikai állományi” szöveg,
2. 178.  § (1) bekezdés a)–c) pontjában az „engedélyezett” szövegrész helyébe az „éves átlagos statisztikai 

állományi” szöveg,
lép.

 (2) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 222. § (1) bekezdésében a „118. §-át” szövegrész 
helyébe a „118. § (1)–(3) bekezdését” szöveg lép.
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80. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

348. §  A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi 
CLXIV. törvény 55. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató az ügyészt]
„b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő ügyész esetén a gyermek ötéves 
koráig”
(köteles foglalkoztatni.)

349. §  A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi 
CLXIV. törvény 65. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A vezetői pótlékra való jogosultság szempontjából az a  nagyobb főügyészség, ahol december 31-én 
a  helyettesítésre kinevezettek kivételével az ügyészségi alkalmazottak alárendelt járási ügyészségekkel együtt 
számított, a  munkaügyi statisztikában meghatározott munkajogi állományi létszáma a  részmunkaidő teljes 
munkaidőre átszámításával (a továbbiakban: foglalkoztatottak létszáma) a százhetven főt meghaladja.
(4) A vezetői pótlékra való jogosultság szempontjából kiemelt járási ügyészségnek minősül az a járási ügyészség, ahol 
december 31-én a foglalkoztatottak létszáma a harmincöt főt meghaladja, nagyobb járási ügyészségnek minősül az 
a járási ügyészség, ahol december 31-én a foglalkoztatottak létszáma a nyolc főt meghaladja.”

350. § (1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi 
CLXIV. törvény 79. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig öt, ikergyermekek 
születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság 
akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.”

 (2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi 
CLXIV. törvény 79. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ügyészt az (1)–(3a) bekezdésben meghatározott szabadságon felül megilleti a munka törvénykönyvéről szóló 
törvényben meghatározott pótszabadság is.”

351. §  A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi 
CLXIV. törvény 107. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A személyi nyilvántartás – e törvény felhatalmazásának hiányában – más nyilvántartási rendszerrel nem 
kapcsolható össze. Nem jelenti a  személyi nyilvántartás más nyilvántartási rendszerrel való összekapcsolását 
a  személyi nyilvántartásból a  központosított illetményszámfejtéshez szükséges adatoknak az e célra működtetett 
számítógépes programba való továbbítása.”

352. §  A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi 
CLXIV. törvény 108. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ügyésznek a személyi nyilvántartásban szereplő adatairól és az iratok tartalmáról törvényben meghatározott 
adatkörök tekintetében a központosított illetményszámfejtést végző szerv részére lehet adatot továbbítani.”

353. §  A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi 
CLXIV. törvény XVII. Fejezete a következő 158/A. §-sal egészül ki:
„158/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a gyermek születése esetén az apát megillető 
pótszabadság igénybevételére vonatkozó szabályokat.”

81. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

354. §  Hatályát veszti a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 24/A. § (2) bekezdése.
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82. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

355. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 56. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:)
„l) civil információs centrumok működésének támogatása.”

356. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Alap terhére csak az 56. § (1) bekezdés b), h) vagy l) pontja szerinti támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, 
amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele 
eléri vagy meghaladja a  miniszter rendeletében meghatározott értéket. E bekezdés szerinti esetben az 56.  § (1) 
bekezdés b) vagy h) pontja szerinti támogatás csak visszatérítendő formában nyújtható.”

357. § (1) Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 58. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti összeg megegyezik az adott költségvetési évet megelőző második évben az Szftv. 
4. § (1) bekezdés szerinti kedvezményezetteknek felajánlható és az Szftv. alapján adózói rendelkezéseknek megfelelően 
az adott költségvetési évet megelőző második évben az Szftv. 4.  § (1) bekezdés szerinti kedvezményezetteknek 
ténylegesen kiutalt összeg különbségével.”

 (2) Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 58. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az adóhatóság minden év február 1-jéig adatot szolgáltat a  miniszter, valamint az államháztartásért felelős 
miniszter számára az (5) bekezdésben foglaltak teljesítése céljából
a) a  tárgyév január 1-jei állapot szerint a  tárgyévet megelőző évben az Szftv. 4.  § (1) bekezdés szerinti 
kedvezményezetteknek potenciálisan felajánlható összegről,
b) a  tárgyév január 1-jei állapot szerint a  tárgyévet megelőző évben az Szftv. 4.  § (1) bekezdés szerinti 
kedvezményezetteknek ténylegesen kiutalt összegről.”

358. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény
1. 53/A. § (2) bekezdésében az „A jelentős” szövegrész helyébe a „Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a jelentős” 

szöveg,
2. 73. § (3) bekezdésében a „10/D. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „9/J. § (5) bekezdése” szöveg
lép.

359. §  Hatályát veszti az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 19. pontja és 58. § (4) bekezdése.

83. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

360. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 134. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„134. § Ha a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, 
nem fogadja el a  költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását vagy államháztartási beszámolási 
kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

361. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 143. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„143. § (1) A nemzetiségi önkormányzat a feladatainak hatékonyabb ellátására szabadon társulhat más nemzetiségi 
önkormányzattal, illetve helyi önkormányzattal. A társulás feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
(2) A társulásra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvénynek a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(3) A társulás nem sértheti az abban részt vevők önkormányzati jogait.”
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362. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
1. 80. § (1) bekezdésében a „helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – 

biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá” szövegrész helyébe a „települési 
önkormányzat hivatala, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi 
önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az 
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá” szöveg,

2. 80. § (2) bekezdésében a „helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására 
és a  feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a  helyi nemzetiségi önkormányzattal.” szövegrész 
helyébe a „helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi 
önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására 
és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt.” szöveg

lép.

363. § (1) Hatályát veszti a  nemzetiségek jogairól szóló 2011.  évi CLXXIX.  törvény 153.  § (1) bekezdésében az „  , és a  helyi 
önkormányzati társulásokra” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
1. 128. § (3) bekezdése,
2. Intézményi társulás alcíme és 144. §-a,
3. 156. § (1) bekezdés a) és b) pontja.

84. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

364. §  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű 
szakképzés kizárólag az agrárpolitikáért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, 
az élelmiszeriparért felelős miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, a  földügyért felelős miniszter, 
a  halgazdálkodásért felelős miniszter, az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter, a  környezetvédelemért felelős 
miniszter, a  természetvédelemért felelős miniszter, a  térképészetért felelős miniszter vagy a  vadgazdálkodásért 
felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképző iskolában folyhat.”

365. §  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű 
szakképzés nem állami fenntartó esetén – a  (14) bekezdés szerinti miniszter egyetértésével kötött – szakképzési 
megállapodás alapján folyhat.”

366. §  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/A. § (1) A köznevelésért felelős miniszter és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter megállapodnak 
azon szakképesítésekről, melyek államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzése folyhat 2015. július 1-jét 
követően az állami intézményfenntartó központ által fenntartott szakképző iskolában.
(2) Az OKJ-ban meghatározott szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés – az 5.  § 
(14)  bekezdése szerinti miniszter, a  honvédelemért felelős miniszter vagy a  rendvédelemért felelős miniszter által 
alapított és fenntartott szakképző iskola, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott szakképző 
iskolában az (1) bekezdés szerinti szakképzés kivételével – kizárólag a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter által alapított és fenntartott szakképző iskolában vagy nem állami fenntartó esetén – a szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével kötött – szakképzési megállapodás alapján folyhat.
(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a  fenntartásában lévő szakképző iskolákat az állami 
szakképzési és felnőttképzési szerv útján tartja fenn és működteti.
(4) A nemzeti köznevelésről szóló törvény állami intézményfenntartó központra előírt rendelkezéseit a (3) bekezdés 
szerinti fenntartó esetében is alkalmazni kell.
(5) Az 5.  § (14) bekezdése szerinti miniszter által fenntartott szakképző iskolában kizárólag a  miniszter ilyen 
hatáskörébe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazati szakközépiskolai képzések oktathatóak, ezen 
túli szakképzések indításához az állami szakképzési és felnőttképzési szerv hozzájárulását kell kérni.”
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367. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha megfelelő képzőhely biztosított 
és így köthető tanulószerződés, a tanuló gyakorlati képzése a szakiskola 9. évfolyamának összefüggő gyakorlatától 
kezdődően, kizárólag ennek keretében szervezhető meg.”

 (2) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 46. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  gazdasági kamara igazolást ad ki az iskola számára arról, hogy részéről nem biztosított a  megfelelő 
képzőhely, akkor a szakképző iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről.”

368. §  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 55. alcíme a következő 92/B. §-sal egészül ki:
„92/B. § (1) A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel 
megállapított 5/A.  § (1) bekezdésében meghatározottak megvalósításához szükséges szakképzési feladat- és 
intézményátadást 2015. július 1-jei hatállyal kell végrehajtani. Az átadásra kerülő szakképzési feladatot szolgáló humán 
erőforrást, ingatlant, ingóságot és vagyoni értékű jogot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek az 
állami intézményfenntartó központ a  kezelésében lévő eszköz esetén átadja, a  használatában lévő eszköz esetén 
rendelkezésére bocsátja az átadás napjától, legalább a 2015. január 1-jei állapot szerint.
(2) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdése szerinti, szakképzési feladatellátást érintő 
döntést kizárólag a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével hozhat.”

369. §  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény a következő 92/C. §-sal egészül ki:
„92/C.  § A Magyarország 2015.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.  évi XCIX.  törvénnyel 
megállapított 46. § (1) és (1a) bekezdését a 2015. július 1-je előtt szakiskolai tanulmányait megkezdett tanulóra is 
alkalmazni kell.”

370. §  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
1. 5. § (14) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész helyébe az „– a (17) bekezdésben meghatározott kivétellel – 

kizárólag” szöveg,
2. 43. § (2) bekezdés c) pontjában az „agrárpolitikáért felelős” szövegrész helyébe az „5. § (14) bekezdése szerinti” 

szöveg,
3. 92. § (9) bekezdésében a „2015. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2015. július 31-éig” szöveg,
4. 92/A. § (4) bekezdésében az „agrárpolitikáért felelős” szövegrészek helyébe az „5. § (14) bekezdése szerinti” 

szöveg
lép.

85. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

371. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka,
b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,
c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.”

372. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A központi költségvetés a  2.  § (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti fenntartók számára az állami 
fenntartású nevelési-oktatási intézményben és pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus munkakörben 
alkalmazottak elismert létszáma, valamint a  nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők jogszabály szerint 
finanszírozott létszáma alapján átlagbér alapú költségvetési hozzájárulást biztosít a köznevelési feladat ellátásához 
szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetménye, munkabére és ezek 
járulékai kifizetéséhez. A 2.  § (3) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontja szerinti fenntartók esetében a  hozzájárulás 
mértékét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.”

 (2) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A pedagógiai szakszolgálat keretében biztosított ellátás időkereteit jogszabály állapítja meg.
(6) A nem állami fenntartású szakképző iskola esetében a költségvetési hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy 
a fenntartó szakképzési megállapodást kössön a kormányhivatallal.”
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373. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés v) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„v) 2015. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az egyes tanévekre vonatkozóan az illetményalapnak 
a mindenkori költségvetési törvényben rögzített vetítési alap százalékában meghatározott tanévenkénti mértékét,”
(rendeletben állapítsa meg.)

374. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (20a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20a) 2015. január 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalap a  központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott vetítési alap 
a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén,
c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.”

375. § (1) Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (5) bekezdésében az „A vidékfejlesztésért 
felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolában kizárólag az agrárpolitikáért, az élelmiszeriparért, az 
erdőgazdálkodásért, a halgazdálkodásért, a földügyért és térképészetért, a környezetvédelemért és vízgazdálkodásért, 
valamint a  vadgazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések oktathatóak, ezen túli 
szakképzések indításához az állami köznevelési közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt 
szerv (a továbbiakban: állami intézményfenntartó központ) hozzájárulását ki kell kérni.” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (3) bekezdése.

86. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

376. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a  közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a  lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. A nemzeti 
vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.”

377. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint 
e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, 
valamint adható vagyonkezelésbe.”

378. §  Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 7. pontja.

87. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

379. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 50.  § (5) bekezdés b) pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató a kormánytisztviselőt]
„b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő kormánytisztviselő esetén a gyermek 
ötéves koráig”
(köteles foglalkoztatni.)

380. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 180. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Az államigazgatási szervnél vezetett közszolgálati alapnyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig – jogosult 
betekinteni, illetőleg abból adatokat átvenni:)
„m) az európai támogatásokat auditáló szerv.”

381. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 259.  § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„18. állapítsa meg a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételére vonatkozó szabályokat;”
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382. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
1. 8. § (4) bekezdésében az „engedélyezett” szövegrész helyébe az „éves átlagos statisztikai állományi” szöveg,
2. 134. § (1) bekezdés 9. pontjában az „uniós támogatások ellenőrzését végző központi hivatalnál” szövegrész 

helyébe a „támogatásokat auditáló szervnél” szöveg,
3. 141. § (6) bekezdésében a „francia és német” szövegrész helyébe a „francia, német, arab, kínai és orosz” szöveg,
4. 234.  § (2) bekezdésében az „Irodánál és” szövegrész helyébe az „Irodánál, a  Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalnál és” szöveg
lép.

383. §  Hatályát veszti a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 234.  § (1) bekezdésében az „a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál,” szövegrész.

88. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

384. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
1. 13.  § (1) bekezdésében a  „hatáskörébe.” szövegrész helyébe a  „hatáskörébe. A 13/A.  § (2) bekezdés 

a)–f ) pontjában meghatározott feladatai tekintetében a kancellár a felsőoktatási intézmény vezetőjeként jár 
el.” szöveg,

2. 13/A.  § (2) bekezdés f ) pontjában az „ellátásáról,” szövegrész helyébe az „ellátásáról, megbízza a  gazdasági 
vezetőt, visszavonja a gazdasági vezető megbízását,” szöveg,

3. 41. § (1) bekezdés b) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási 
díjban” szöveg,

4. 48/L. § a) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj” szöveg,
5. 85. § (3) bekezdésben „a Kormány által a többciklusú képzés rendjét, a képzés indításának eljárását meghatározó 

jogszabályban megjelölt – képzési és kimeneti követelményei alapján legalább hat hétig tartó szakmai 
gyakorlatot is tartalmazó –” szövegrész helyébe az „a jogszabályban meghatározott képzési és kimeneti 
követelményei alapján legalább hat hétig tartó szakmai gyakorlatot is tartalmazó” szöveg,

6. 88.  § (2) bekezdésében a  „kutatás-fejlesztésről és a  technológiai innovációról szóló törvényt” szövegrész 
helyébe a „tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényt” szöveg,

7. 110.  § (1) bekezdés 3. pontjában az „az egyházi fenntartó vagy alapítvány által fenntartott diákotthonok 
minimális, létesítési és működési feltételeit, az alapítással kapcsolatos eljárás rendjét és díját,” szövegrész 
helyébe az „a diákotthon minimális, létesítési és működési feltételeit, az alapítással kapcsolatos eljárás rendjét,” 
szöveg,

8. 110.  § (1) bekezdés 9. pont b) alpontjában a  „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe 
a „csecsemőgondozási díjban” szöveg,

9. 5. melléklet 1. rész e) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási 
díj” szöveg,

10. 5. melléklet 7. rész d) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélynek” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási 
díjnak” szöveg

lép.

385. §  Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat C:46 mezője.

89. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

386. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (6) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A tanúsítvány a kiadását követő második naptári év utolsó napjáig érvényes.”

 (2) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (12) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell:)
„b) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy 
nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozóan – a  tanúsítvány kiállítását 
megelőző 5 évben – legalább 3 évig fennállt akkreditált státusszal.”
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 (3) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömegű személyes adatok védelme érdekében 
a  tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kell 
rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a  minősített adat védelméről szóló 2009.  évi CLV.  törvény 
16. §-a alapján kiállított telephely-biztonsági tanúsítvánnyal.”

 (4) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az (5)–(13) bekezdésnek nem megfelelő számlázási rendszerből
a) a havi 200 000 darabot meghaladó mennyiségű számlát kibocsátó víziközmű-szolgáltatók esetében 2015. február 28. 
után,
b) a  havi 200 000 darabot meg nem haladó mennyiségű számlát kibocsátó víziközmű-szolgáltatók esetében 
2015. június 30. után
kiállított számla érvénytelen.”

387. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A víziközmű vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában 
áll, amely felett – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonba 
tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért felelős tulajdonába kerül. A tulajdonjog e törvény erejénél fogva ingyenesen, 
víziközmű esetében a tulajdonjog tárgyát képező dologhoz vagy beruházáshoz kötődő jogokkal és az azzal járó vagy 
kapcsolatos terhekkel együttesen száll át.”

388. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
1. 63. § (5) bekezdésében a „szolgáltatónak” szövegrész helyébe a „víziközmű-szolgáltatónak” szöveg,
2. 63. § (8) bekezdésében az „az engedélyes” szövegrész helyébe az „a víziközmű-szolgáltató” szöveg,
3. 63. § (10) bekezdésében a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „víziközmű-szolgáltató” szöveg
lép.

90. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

389. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 61. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkáltató a  munkavállaló ajánlatára a  gyermek hároméves koráig – három vagy több gyermeket nevelő 
munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig – köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének 
megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.”

390. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 115. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
[Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásban]
„e) a keresőképtelenség,”
(tartama.)

391. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 209. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A vezető munkaszerződése)
„b) 65. § (3) bekezdés a), b) és e) pontjában,”
(foglaltaktól nem térhet el.)

392. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„k) három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló: aki, a családok támogatásáról szóló törvény szerint szülőként 
legalább három gyermekre tekintettel
ka) családi pótlékra jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül, 
vagy
kb) gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül.”
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393. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 204.  § (1) bekezdésében az „a helyi önkormányzat jogi 
személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, kisebbségi önkormányzat, 
kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása” szövegrész helyébe a  „nemzetiségi önkormányzat, 
önkormányzati társulás, térségi fejlesztési tanács” szöveg lép.

91. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát 
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 
módosítása

394. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi V.  törvény 12.  §-ában az „engedélyezett” 
szövegrész helyébe az „éves átlagos statisztikai állományi” szöveg, a „közigazgatásért és igazságügyért” szövegrész 
helyébe a „közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért” szöveg lép.

395. §  Hatályát veszti a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő 
szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 9. § (10) bekezdése.

92. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 
visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2012. évi CXII. törvény módosítása

396. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint 
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi CXII.  törvény 6.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyugdíjbiztosítási visszautalás során szolgálati időként – a (2) bekezdésben nem említett esetben – az uniós 
intézmény által igazolt szolgálati időt kell figyelembe venni. Ha az uniós tisztviselő ugyanarra a  napra a  magyar 
nyugdíjrendszerben is szerzett szolgálati időt, az adott nap legfeljebb egy nap szolgálati időként vehető figyelembe. 
Ha az így megállapított szolgálati idővel érintett valamely naptári évben a beszámított jövedelem havi összege nem 
éri el az adott év január 1-jén érvényes kötelező legkisebb munkabér összegét, szolgálati időként csak az uniós 
intézmény által igazolt szolgálati idő arányos része vehető figyelembe.”

397. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint 
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi CXII.  törvény 7.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A beszámított jövedelmet – a (2) bekezdésben nem említett esetben – a nyugdíjbiztosítási visszautalás összege 
alapján, az 1. mellékletben foglaltak szerint kell meghatározni.”

398. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint 
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi CXII.  törvény 8.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyugdíjbiztosítási visszautalás során annak összegéből a Nyugdíjbiztosítási Alapot
a) a korábban nyugdíjbiztosítási átutalással nem érintett időre az uniós intézmény által, illetve a másik tagállamból az 
SR. szerinti nyugdíjrendszerbe átadott összeg, a 2013. január 1-jét megelőző időszak egyes éveire
aa) a beszámított jövedelemre jutó nyugdíjjárulék, és
ab) az 1. melléklet alapján, de a járulékfizetési felső határ figyelmen kívül hagyásával számított éves jövedelemösszegre 
jutó nyugdíjbiztosítási járulék és számított szociális hozzájárulási adó
együttes, a visszautalás évében érvényes valorizációs szorzószámokkal növelt összege, és
b) a  korábban nyugdíjbiztosítási átutalással érintett időre a  nyugdíjbiztosítási átutalás összegének a  visszautalás 
évében hatályos, az átutalás évéhez tartozó valorizációs szorzószámmal növelt összege
illeti meg. Ha az uniós tisztviselő a 2013. január 1-jét megelőző időszak ugyanazon napjára a magyar nyugdíjrendszerben 
is szerzett szolgálati időt, az a) pont alkalmazása során a  járulékfizetési felső határ helyett a  járulékfizetési felső 
határnak a magyar nyugdíjrendszerben szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező keresettel, jövedelemmel csökkentett 
összegét kell figyelembe venni.”
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399. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint 
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi CXII.  törvény 10.  § 
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyugdíjbiztosítási átutalás és visszautalás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – a nyugdíjbiztosítási átutalással 
és visszautalással kapcsolatos feladatainak teljesítése céljából – kezelheti)
„b) az uniós tisztviselő munkavégzésre irányuló jogviszonyaira, jövedelemmel, díjazással járó keresőtevékenységeire és 
egyéb, nyugdíjjárulék-fizetéssel fedezett jogviszonyaira, foglalkoztatójára, szolgálati idejére, keresetére, jövedelmére, 
a levont és befizetett járulékokra vonatkozó adatokat, valamint az uniós intézmény által a jogviszonyra és a visszautalt 
összegre vonatkozóan átadott adatokat,”

400. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint 
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény a 3. melléklet 
szerinti 1. melléklettel egészül ki.

401. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint 
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi CXII.  törvény 3.  § 
(1) bekezdésében a „meg kell állapítani” szövegrész helyébe az „a nyugdíjbiztosítási átutalásra jogosító jogviszony 
létrejöttének napját megelőző napig terjedő időre meg kell állapítani” szöveg lép.

402. § (1) Hatályát veszti az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 
visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi 
CXII. törvény 6. § (3) bekezdésében a „mennyiségű” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 
visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi 
CXII. törvény
1. 1. § h) pontja,
2. 7. § (3) bekezdése.

93. Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló  
2012. évi CXVIII. törvény módosítása

403. §  Nem lép hatályba az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvény 
12. § (4) és (7) bekezdése.

94. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

404. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a 88. § (3) bekezdés b) pont be) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján megalkotott rendeletben foglaltak szerint küldi meg a miniszter részére.”

405. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A hulladéklerakó üzemeltetője, illetve a  (2) bekezdésben meghatározott ártalmatlanítási művelet végzője 
(a  továbbiakban együtt: járulékfizetésre kötelezett) a  hulladéklerakás csökkentése, valamint az e törvényben 
meghatározott hasznosítási arányok teljesítése érdekében hulladéklerakási járulékot fizet. A hulladéklerakási járulék 
adók módjára behajtandó köztartozás. A hulladéklerakási járulék nem áthárítható.”

406. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A környezetvédelmi hatóság megkeresésére a hulladéklerakási járulék adók módjára való behajtása érdekében 
az adóhatóság jár el.”
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407. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontja a következő be) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap:
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter, hogy)
„be) a  Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó javaslattételi kötelezettségének időpontjára, 
rendjére, módjára, tartalmára vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

408. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a 88. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában 
foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell 
megállapítani.”

409. § (1) Hatályát veszti a  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 88.  § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában az 
„és javaslattételi” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (13) bekezdése.

95. A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló 2012. évi CXCVI. törvény hatályon kívül helyezése

410. §  Hatályát veszti a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
2012. évi CXCVI. törvény.

96. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

411. § (1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány tagjának írásbeli kérelmére – legfeljebb a gyermeke 3 éves koráig, 
három vagy több gyermeket nevelő állomány tag esetén a  gyermek ötéves koráig – rész-szolgálatteljesítést 
engedélyez, ha az állomány tagjának szolgálati beosztása rész-szolgálatteljesítési időben is ellátható.”

 (2) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 99. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló rész-szolgálatteljesítést engedélyez, az legkorábban a kérelem engedélyezését 
követő hónap első napján kezdődik, és az engedélyben meghatározott ideig, de legfeljebb a gyermek 3 éves koráig 
– három vagy több gyermeket nevelő állomány tag esetén a gyermek ötéves koráig – tart. A rész-szolgálatteljesítés 
tényét a munkaköri leírásban rögzíteni kell.”

412. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„e) a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételére vonatkozó szabályokat,”

413. §  Hatályát veszti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 114. § (4) bekezdésében a „ , melynek kifizetése – 
a központi költségvetés terhére – a Kormány rendelete alapján történik” szövegrész.

97. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi 
Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény módosítása

414. §  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006.  évi Tengerészeti 
Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység 
folytatásának különös szabályait rendeletben határozza meg.”

98. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

415. §  Hatályát veszti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 23. § (4) bekezdése.
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99. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló  
2013. évi L. törvény módosítása

416. §  Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 10. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a biztonsági szint a vizsgálat alapján az 1. szintet nem éri el, az 1. szint eléréséhez szükséges intézkedéseket az 
(1) bekezdésben meghatározott szempontok szerint lefolytatott vizsgálatot követő két éven belül meg kell valósítani.”

417. §  Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 26. §-a a következő 
(5)–(7) bekezdéssel egészül ki.
„(5) A 2. § (1) bekezdése alá tartozó, 2014. július 1-jét követően jogelőd nélkül létrejött szervezet esetében 
a) a 9. § szerinti biztonsági szintbe sorolást a létesítést megalapozó döntés hatálybalépésétől számított egy éven belül 
kell elvégezni;
b) a (3) bekezdés szerinti adatközlésre megállapított határidőket a létesítést megalapozó döntés hatálybalépésétől 
kell alkalmazni.
(6) A 2. § (2) bekezdése alapján a törvény hatálya alá 2014. július 1-jét követően kerülő szervezetek tekintetében
a) a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelési tevékenység feltétele, hogy az adatkezelést végző az adatkezelési 
tevékenység megkezdése előtt a törvény 7. § szerinti biztonsági osztályba sorolási, továbbá a (3) bekezdés szerinti 
bejelentési kötelezettségének eleget tegyen;
b) a  2.  § (2) bekezdés b) pontja esetében a  (3) bekezdés szerinti határidőket az adatfeldolgozói tevékenységet 
megalapozó jogszabály hatálybalépésétől kell számítani, a 7. § szerinti biztonsági osztályba sorolást az adatfeldolgozói 
tevékenységet megalapozó jogszabály hatálybalépését követő három hónapon belül kell elvégezni; 
c) a 2. § (2) bekezdés c) pontja esetében a (3) bekezdés szerinti határidőket a létfontosságú információs rendszerelemmé 
kijelölő határozat jogerőre emelkedésétől kell számítani, a 7. § szerinti biztonsági osztályba sorolást a kijelölő határozat 
jogerőre emelkedését számított egy éven belül kell elvégezni.
(7) A (4) szerinti kötelezettség teljesítésére megállapított határidőt a 2014. július 1-jét követően a törvény hatálya alá 
kerülő szervezetek esetében
a) a 2. § (1) bekezdés tekintetében a szervezet létesítését megalapozó döntés hatálybalépésétől;
b) a 2. § (2) bekezdés a) pont tekintetében az adatkezelés megkezdésétől;
c) a 2. § (2) bekezdés b) pont tekintetében az adatfeldolgozói tevékenységet megalapozó jogszabály hatálybalépésétől;
d) a 2. § (2) bekezdés c) pont tekintetében a létfontosságú információs rendszerelemmé kijelölő határozat jogerőre 
emelkedésétől
kell számítani.”

100. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény módosítása

418. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
2. §-a a következő 31. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„31. útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára 
jogosultak nyilvántartása: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti közúti közlekedési nyilvántartás.”

419. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
9. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az útdíjfizetési és bevallási kötelezettség nem terheli:)
„j) a  Magyarországgal szomszédos állam közúthálózatának kezelői feladatait ellátó, a  közút kezelésére létrehozott 
szervezetet az általa közútkezelési feladatai ellátása érdekében üzemben tartott gépjármű után, ha az a két érintett 
ország államhatártól számított legközelebbi két útdíjköteles elemi útszakaszt használja.”

420. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
17. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az útdíjszedő az útdíjellenőrzési feladatokat ellátó általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv (a  továbbiakban: 
Rendőrség) útdíjellenőrzési tevékenységének támogatása érdekében:]
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„b) az a) pont szerinti eszközök útján felvételezett, azonosításra alkalmas adatokat és a rendszám adatokat összeveti az 
úthasználati jogosultsággal rendelkezőkről rendelkezésére álló adatokkal, valamint az útdíjköteles elemi útszakaszok 
és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában szereplő 
adatokkal,”

 (2) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Rendőrség az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok alapján a vélelmezett szabályszegések esetében hivatalból 
megindítja a külön törvényben meghatározott hatósági eljárást.”

421. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
26. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Rendőrség jogosult az úthasználati jogosultsággal rendelkezőkről és az érvénytelenített fedélzeti eszközökről 
az útdíjszedő által vezetett nyilvántartással, valamint az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj 
ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában kezelt adataival összevetni 
a (4) bekezdés szerinti adatokat. Az útdíjellenőrzési feladatok ellátása során a Rendőrség jogosult a közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) és (1a) bekezdésében, (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, 
továbbá (3) bekezdésében meghatározott adatokat, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése szerinti adatokat, a cégnyilvánosságról, 
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény III. fejezet 1. Címében meghatározott adatokat, 
valamint a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 21/D.  § (1) bekezdésében foglalt adatokat, továbbá az 
útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak 
nyilvántartásában szereplő adatokat átvenni.
(6) Az útdíjszedő jogosult a külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármű rendszámát, ha a jármű fedélzeti eszközzel felszerelt, 
annak azonosító adatait; a vélelmezett szabályszegés elkövetésének helyét és idejét, valamint a helymeghatározás 
egyéb jellemző adatait, az ellenőrzés képi felvételeit az ellenőrzés időpontjától számított 2  évig megőrizni, ha 
helyszíni ellenőrzésre nem került sor, illetve a  jármű üzembentartó személyének automatizált lekérdezés útján 
történő megállapítására nincsen mód.”

422. § (1) Hatályát veszti az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi 
LXVII. törvény
1. 24. § (1) bekezdésében a „valamint részletes feladatait és működési feltételeit” szövegrész,
2. 28.  § (2) bekezdés e) pontjában a  „valamint a  tanúsító szerv részletes feladatait és működési feltételeit 

rendeletben határozza meg;” szövegrész.
 (2) Hatályát veszti az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi 

LXVII. törvény 
1. 9. § (4)–(6) bekezdése,
2. 11. § (1) bekezdése,
3. 12. §-a.

101. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

423. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. §-a a következő 22a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„22a. rekreációs célú földszerzés: a  földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami 
állampolgár által a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: 
települési önkormányzat) tulajdonában álló és határozattal ilyen célú megszerzésre kijelölt, legfeljebb 1  hektár 
területnagyságú föld megszerzése abból a célból, hogy a szerző fél a földet a saját, valamint az együttélő családtagjai 
szükségleteit meg nem haladó mértékben használja és szedje annak hasznait;”

424. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvény 10.  §-a a  következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a rekreációs célú földszerzés esetén.”
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425. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 20. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„20. § Elővásárlási jog nem áll fenn
a) a közeli hozzátartozók közötti adás-vétel,
b) a tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adás-vétel,
c) a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló 
adás-vétel,
d) a 11. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott célból történő adás-vétel,
e) rekreációs célú földszerzés
esetén.”

426. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvény 38.  §-a a  következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A rekreációs célú földhasználati szerződés a  települési önkormányzat, mint használatba adó, valamint 
a  földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár, illetve mezőgazdasági 
termelőszervezetnek nem minősülő civil szervezet, mint használó között létrejött olyan szerződés, melynek alapján 
a használó a  települési önkormányzat tulajdonában álló, legfeljebb 1 hektár területnagyságú földet a saját, illetve 
az együttélő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja, és szedi annak hasznait. A rekreációs 
célú földhasználati szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 5 évre köthető meg. 
Ha a  rekreációs célú földhasználati szerződés alapján a  használó a  földhasználatért ellenszolgáltatással tartozik, 
a szerződés megszűnésére a haszonbérleti szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

427. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
1. 16. § (1) bekezdésében a „(3) bekezdésben meghatározott személy” szövegrész helyébe a „(3) és (3a) bekezdésben 

meghatározott módon szerző személy” szöveg,
2. 11.  § (2) bekezdés c) pontjában a „települési önkormányzat a  fővárosban a  fővárosi kerületi önkormányzat 

(a  továbbiakban együtt: települési önkormányzat) közfoglalkoztatás” szövegrész helyébe a  „települési 
önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális földprogram” szöveg,

3. a 38. § (1) bekezdésében a „földhasználat” szövegrész helyébe a „földhasználat, továbbá az (1a) bekezdésben 
meghatározott rekreációs célú földhasználat” szöveg,

4. a 40.  § (1) bekezdésében az „esetek kivételével –” szövegrész helyébe az „esetek, továbbá a  rekreációs célú 
földhasználati szerződés kivételével –” szöveg

lép.

102. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló  
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

428. §  Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 
3/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az átmeneti ellátásra irányuló kijelölés az új kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de 
legfeljebb kilenc hónapos időtartamra történhet. A kijelölés ezt követően háromhavonként, legfeljebb egyéves 
időtartammal meghosszabbítható.”

103. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló  
2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

429. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. §, a 4. §, az 5. §, a 10. §, a 11. § (3) bekezdése és a 24. § i) pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.”
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104. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

430. §  Hatályát veszti a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 44/A. § (6) bekezdése.

105. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

431. § (1) Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013.  évi 
CCLII. törvény 191. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A 112. § (33) bekezdése, a 130. § (8) és (16) bekezdése és a 154. § (15) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.”

 (2) Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013.  évi 
CCLII. törvény 191. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A 77. § (1) és (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.”

432. §  Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013.  évi 
CCLII. törvény 191. § (1) bekezdésében a „(2)–(9)” szövegrész helyébe a „(2)–(10)” szöveg, a „2015. december 31-én” 
szövegrész helyébe a „2016. január 2-án” szöveg lép.

106. Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló  
2014. évi XXXV. törvény hatályon kívül helyezése

433. §  Hatályát veszti az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi 
XXXV. törvény.

107. Az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XLI. törvény módosítása

434. §  Nem lép hatályba az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XLI. törvény
1. 2. § (4) bekezdése,
2. 5. § (4) bekezdése,
3. 7. § (5) bekezdése,
4. 9. § (4) bekezdése.

108. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény módosítása

435. §  Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 70. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„70. § Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az adófizetési kötelezettség
a) a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontjában, 
az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,
b) a 3. § (1) bekezdés d) pontja esetében az adóbevallási időszak utolsó napján, az adóbevallási időszakban beszerzett 
energia mennyiségre,
c) a  3.  § (1) bekezdés e) pontja esetében a  vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor, a  vámjogi szabadforgalomba 
bocsátott mennyiségre,
d) a 3. § (1) bekezdés f ) és g) pontja esetében a felhasználás időpontjában, a saját célra felhasznált energiamennyiségre,
e) a 3. § (1) bekezdés i) pontja esetében a vásárláskor, a vásárolt szén mennyiségére,
f ) a 3. § (1) bekezdés h) pontja esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontjában, 
az ellenérték, illetve a  részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre, saját célra felhasznált energia esetében 
a felhasználás időpontjában, a saját célra felhasznált energiamennyiségre
keletkezik.
(2) A fizetendő adó megállapítására



114 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 

a) az adófizetési kötelezettség keletkezésekor érvényes adómértéket kell alkalmazni,
b) az (1) bekezdés rendelkezésétől eltérően az általános forgalmi adóról szóló törvény 58. §-a szerinti ügyletnél az 
időszak első napján hatályos adómértéket kell alkalmazni.””

436. §  Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2014.  évi LXXIV.  törvény 106.  §-ának a  jövedéki adóról és a  jövedéki 
termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 128/L. §-át megállapító rendelkezése 
a következő szöveggel lép hatályba:
„128/L. § (1) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2014.  évi LXXIV.  törvénnyel megállapított 
104. § (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott jövedéki biztosítékot 2015. február 1-ig kell az ott meghatározott 
mértékre kiegészíteni a jövedéki biztosítékot nyújtónak, erre vonatkozó külön felhívás nélkül.
(2) A 7.  § 43. pontja szerinti pénzügyi biztosítékot nyújtó gazdálkodó tevékenységét a  jövedéki biztosíték 
megemeléséről szóló vámhatósági döntés meghozataláig, de legkésőbb 2015. április 30-ig jogszerűen végezheti 
feltéve, hogy a jövedéki biztosíték megemelésének pénzintézetnél való kezdeményezéséről szóló iratot 2015. február 
1. előtt a vámhatóságnak bemutatja.”

437. §  Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 201. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 22/E. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) Mentes az (1)–(5) bekezdés szerinti kötelezettség alól
a) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az 
Országgyűlési Őrség gépjárműve,
b) a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított 
nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi 
szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve,
c) a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében 
vagy elhárításában részt vevő gépjármű,
d) a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni megállapodás) és viszonosság körébe tartozó 
jármű,
e) a nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű,
f ) a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti 
alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött 
ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármű.”

438. §  Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010. évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV.  törvény 225. § 32. pontja a következő szöveggel lép 
hatályba:
(Az Art.)
„32. 1. számú melléklet I/B/ 3. pont ad) alpontjában az „előzetesen felszámított adó különbözete az ac) pontban 
meghatározott értékhatárt elérte” szövegrész helyébe az „előzetesen felszámított adó különbözete az aca) pontban 
meghatározott értékhatárt elérte, vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítése, 
szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli összege az acb) pontban meghatározott értékhatárt meghaladta” 
szöveg,”
(lép.)

439. §  Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 395. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve 
lép hatályba:
„(4) A Ktdt. 2. §-a a következő 33. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„33. Végfelhasználó: a terméket tovább már nem értékesítő, a szükséglete kielégítésére felhasználó természetes, vagy 
jogi személy.””
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440. §  Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény
 1. 10.  § (2) bekezdésében a  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 29/B.  § (2) bekezdését 

megállapító rendelkezése az „adóelőleg-levonáshoz, adóbevalláshoz” szövegrész helyett az „adóbevalláshoz” 
szöveggel,

 2. 18. §-ának a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 66. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontját 
megállapító rendelkezése a „be nem jelentett (a társaság tevékenységében részt nem vevő) tagja” szövegrész 
helyett a „be nem jelentett tagja” szöveggel,

 3. 26.  §-ának a  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 84/Zs.  § (5) bekezdését megállapító 
rendelkezése a „pontját” szövegrész helyett a „pontjában az eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító 
jelének közlését előíró rendelkezést” szöveggel,

 4. 38. §-ának a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 24/A. § (13) bekezdés b) pontját 
megállapító rendelkezése az „átutalásakor” szövegrész helyett az „átutaláskor” szöveggel,

 5. 38. §-ának a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 24/A. § (17) és (20) bekezdését 
megállapító rendelkezése az „adóévben” szövegrész helyett az „adóév vonatkozásában” szöveggel,

 6. 223. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 205. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése az 
„1-jét követően” szövegrész helyett az „1-jével kezdődő adómegállapítási időszakokra” szöveggel,

 7. 223. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 205. § (9) bekezdését megállapító rendelkezése 
a „2015. január 15-étől” szövegrész helyett a „2015. február 1-jétől” szöveggel,

 8. 268. §-ának az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 2/A. §-át megállapító rendelkezése 
az „a kifizetőt a  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 1/B.  § 
szerinti külföldi illetőségű magánszemélynek juttatott jövedelem után, a 3/B. §-ban meghatározott esetben” 
szövegrész helyett az „a személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 
1/B. § szerinti külföldi illetőségű magánszemélyt a 3/B. §-ban meghatározott esetben” szöveggel,

 9. 405. § 1. pontja a „kizárólag fémből készült fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolása” szövegrész helyett 
a „kizárólag fémből készült fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolása, a záróelem kivételével (ide nem 
értve a doboz, hordó palásttal egybeépített záróelemét)” szöveggel,

10. 15. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pontjában 
foglalt táblázat B:1 mezőjét megállapító rendelkezése a „Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek” 
szövegrész helyett a „Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek kivéve: kézműipari foglalkozás 
keretében előállított termékek” szöveggel,

11. 15. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pontjában 
foglalt táblázat B:2 mezőjét megállapító rendelkezésében a  „kivéve: a  bruttó 50 kilogrammnál nagyobb 
kiszerelésű termékek” szövegrész helyett a „kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, 
illetve kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek” szöveggel,

12. 15. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pontjában 
foglalt táblázat B:5 mezőjét megállapító rendelkezése a „Szépség- vagy testápoló készítmények” szövegrész 
helyett a „Szépség- vagy testápoló készítmények kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek” 
szöveggel,

13. 15. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pontjában 
foglalt táblázat B:6 mezőjét megállapító rendelkezése a „Hajápoló szerek” szövegrész helyett a „Hajápoló 
szerek, kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek” szöveggel,

14. 15. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pontjában 
foglalt táblázat B:7 mezőjét megállapító rendelkezése a „Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás 
utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, 
szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is” 
szövegrész helyett a „Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, 
fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; 
helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is, kivéve: kézműipari foglalkozás keretében 
előállított termékek” szöveggel,

15. 15. mellékletének a  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény 1. melléklet f ) pontjába 
foglalt táblázat B:28 mezőjét megállapító rendelkezése az „átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő” szövegrész 
helyett az „átfolyásos vízmelegítő” szöveggel,
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16. 15. mellékletének a  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény 1. melléklet f ) pontjába 
foglalt táblázat C:28 mezőjét megállapító rendelkezése a „8516*” szövegrész helyett az „ex. 8516 10” szöveggel,

17. 17. mellékletének a  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény 3. melléklet az 
„A  megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség (R) mértékét a  különféle termékdíjköteles termék- 
és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:” szövegrészt követő d) pontjába foglalt táblázat 
B:2 mezőjét megállapító rendelkezése a „36” szövegrész helyett a „35” szöveggel,

18. 17. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3. mellékletét megállapító 
rendelkezése az „OHÜ” szövegrészek helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveggel, 
a „qOHÜ” és „qOHÜ” szövegrészek helyett a „qáhksz” szöveggel

lép hatályba.

441. §  Nem lép hatályba az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény
1. 250. § (4) bekezdése,
2. 273. §-a,
3. 390. § (1) bekezdése,
4. 398. §-a.

VII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

109. Hatályba léptető rendelkezések

442. § (1) Ez a  törvény – a  (2)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a  kihirdetését követő napon lép hatályba, és 
2017. szeptember 2-án hatályát veszti.

 (2) Az 1. §, a 2. §, a 10. §–53. §, az 54. § 1–45. pontja, 47–52. pontja és 54–66. pontja, az 55. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 
1–10. pontja, 12. pontja, 13. pontja és 15–24. pontja, a 63. §, a 75. §–78. §, a 79. § (2) bekezdése, a 84. §, a 86. §, a 88. 
§, a 89. §, a 90. § (1) bekezdése, a 91. § (2) bekezdése, a 95. § (2) bekezdése, a 96. §–98. §, a 100. §, a 102. §, a 103. §, 
a 105. §, a 106. §, a 108. § (1) bekezdése, a 123. §–131. §, a 132. § (2) bekezdése, a 135. § 1., 5., 7. és 8. pontja, a 136. § (1) 
bekezdés 2., 3. és 6. pontja, a 136. § (2) bekezdés 1., 2. és 4. pontja, a 136. § (3) bekezdése, a 137. § (1) bekezdése, a 149. 
§ (2) bekezdés 3. pontja, a 151. § 3. pontja, a 152. §–154. §, a 157. § (2) bekezdése, a 158. § (2) bekezdés 1. pontja, a 19. 
alcím, a 160. §–162. §, a 21. alcím, a 23–37. alcím, a 214. §, a 215. §, a 217. §, 219. §, a 220. §, a 221. § (1) bekezdés 1. és 3. 
pontja, a 221. § (2) bekezdése, a 41–45. alcím, a 261. § (1) bekezdése, a 48. alcím, a 49. alcím, az 51. alcím, az 52. alcím, 
az 58–63. alcím, a 312. §, a 313. § 3–5. pontja, a 65. alcím, a 68–72. alcím, a 74–78. alcím, a 342. §, a 343. §, a 346. §–350. 
§, a 353. §, a 81–83. alcím, a 364. §, a 368. §, a 370. § 2–4. pontja, a 86–88. alcím, a 90–92. alcím, a 94. alcím, a 96–99. 
alcím, a 101. alcím, a 104. alcím és az 1–3. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

 (3) A 163. § 2015. január 2-án lép hatályba.
 (4) Az 59. § (2) bekezdése 2015. január 11-én lép hatályba.
 (5) Az 54. § 46. pontja, az 55. § (2) bekezdés 11. és 14. pontja, a 60. § és a 61. § 2. pontja 2015. február 1-jén lép hatályba.
 (6) Az 54. § 53. pontja, a 64. §–66. §, a 68. §–74. §, a 79. § (1) bekezdése, a 80. §–83. §, a 85. §, a 87. §, a 90. § (2) bekezdése, 

a 91. § (3) bekezdése, a 92. §–94. §, a 108. § (2) bekezdése és a 110. §–112. § 2015. március 1-jén lép hatályba.
 (7) A 62. §, a 67. §, a 90. § (3) bekezdése, a 101. §, a 108. § (3) bekezdése és 221. § (1) bekezdés 2. pontja 2015. április 1-jén 

lép hatályba.
 (8) A 117. §, a 132. § (1) bekezdése, a 133. §, a 134. §, a 135. § 2–4., 6. és 9–13. pontja, a 136. § (1) bekezdés 1., 4. és 5. pontja, 

a 136. § (2) bekezdés 3. pontja, a 137. § (2) bekezdése, a 138. §–148. §, a 149. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 1., 2. és 
4–6. pontja, a 150. §, a 155. §, a 157. § (3) bekezdése, a 158. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 2. pontja, a 47. alcím, az 55. 
alcím, a 365. §–367. §, a 369. §, 370. § 1. pontja, a 375. §, a 418. §–421. § és a 422. § (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép 
hatályba.
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 (9) A 95. § (1) bekezdése, 99. §, a 104. §, a 107. §, a 109. §, a 259. §, a 260. §, a 261. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén 
lép hatályba.

 (10) A 151. § 1. és 2. pontja, a 258. § és az 54. alcím 2016. január 1-jén lép hatályba.

110. Átmeneti rendelkezések

443. §  Ahol törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való 
jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

111. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

444. §  E törvény
1. 4. §-a, 5. §-a és 10. § (3) bekezdése az Alaptörvény 40. cikke alapján,
2. 10. § (2) bekezdése az Alaptörvény 44. cikk (5) bekezdése alapján,
3. 111. §-a, 112. §-a és 113. § (2) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
4. 116. §-a, 119. § (2) bekezdése, 122. § (3) bekezdése és 376. §–378. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján,
5. 336. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése és 54. cikk 

(4) bekezdése alapján,
6. 342. §-a, 343. §-a és 347. § (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése és 26. cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján,
7. 348. §–353. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,
8. 360. §–363. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,
9. 423. §–427. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

112. Az Európai Unió jogának való megfelelés

445. §  Ez a törvény az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére 
való bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2014. évi XCIX. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7. pontja a következő 7.28. alponttal 
egészül ki:
(Egyéb indokkal adómentes)
„7.28. az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos 
kérdések rendezéséről szóló törvény rendelkezései végrehajtása következtében megszűnt kötelezettség.”
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2. melléklet a 2014. évi XCIX. törvényhez

 1. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklet a következő C) 2. ponttal egészül ki:
„2. Az ingatlanügyi hatóság az önkormányzati adóhatóság megkeresésére évente egy alkalommal – kizárólag az 
építményadó, a telekadó, a magánszemély kommunális adója, a települési adó bevezetése, továbbá megállapítása 
(kivetése), ellenőrzése céljából –, térítésmentesen, elektronikusan feldolgozható formában, a megkeresés beérkezését 
követő 30 munkanapon belül adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén található, 
a  nyilvántartásában szereplő valamennyi ingatlannak a  megkeresés szerinti év január 1-jén hatályos adatairól. A 
megkeresésben meg kell jelölni a  kért adatok felhasználásnak célját. A kapott adatok kizárólag a  megjelölt célra 
használhatóak fel. Ha az önkormányzat adóbevezetés céljából kért adatot, de az adó bevezetéséről szóló rendeletet 
legkésőbb a  megkeresést követő év első napjáig nem léptette hatályba, akkor az adatszolgáltatásért egyébként 
járó díjat a megkeresést követő év január 31-éig meg kell fizetnie. Az adatszolgáltatás tartalmazza az önkormányzat 
illetékességi területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott ingatlan esetén 
a) az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti, az ingatlanról nyilvántartott valamennyi adatot (így különösen az 
ingatlan címét, helyrajzi számát és területnagyságát),
b) az ingatlan tulajdonosát és természetes személy tulajdonos esetén a tulajdonos természetes személy azonosító 
adatait, lakcímét, értesítési címét, jogi személy tulajdonos esetén a tulajdonos nevét, székhelyét és értesítési címét, 
több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadát,
c) az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett valamennyi jogot, ideértve azok jogosultjait, több jogosult esetén 
a jogosultak jogosultsági hányadát, a természetes személy jogosult esetén a jogosult azonosító adatait, lakcímét, jogi 
személy jogosult esetén székhelyét és értesítési címét,
d) a tulajdonjog, használati jog, vagyonkezelői jog átruházására irányuló szerződés esetén a szerződés, jog alapítása 
esetén a jogalapításról szóló szerződés, nyilatkozat széljegyre vételét, a széljegyzés napját, a szerző felet, természetes 
személy szerző fél esetén a szerző fél azonosító adatait, lakcímét, jogi személy szerző fél esetén a jogosult székhelyét, 
értesítési címét, több szerző fél esetén a szerző felek által megszerzett tulajdoni, jogosultsági hányadot,
e) a telekalakítási vagy építési tilalom elrendelésének tényét, a tény bejegyzésének napját.”

 2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklet G) 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv
a) minden hónap 15. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően az állami adóhatóság 
részére,
b) az önkormányzati adóhatóság kérésére minden év január 15. napjáig az előző év utolsó napja szerinti állapotnak 
megfelelően az önkormányzati adóhatóság részére
elektronikus úton, kapcsolati kód alkalmazásával megküldi azon személyek természetes személyazonosító adatait, 
állampolgárságát, elektronikus levélcímét, ügyfélkapu-azonosítóját, akik ügyfélkaput létesítettek vagy szüntettek 
meg, továbbá az ügyfélkapu-létesítés, illetve -megszüntetés időpontját.”

 3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklete a következő S) ponttal egészül ki:
„S) A biztosító adatszolgáltatása
A biztosító 2015. április 30-áig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak az Európai Unió más tagállamában 
illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítésről.”
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3. melléklet a 2014. évi XCIX. törvényhez
„1. melléklet a 2012. évi CXII. törvényhez

A beszámított jövedelem meghatározása

A beszámított jövedelem egyes naptári évekre jutó összegét a következő képlet szerint kell meghatározni:

171 

3. melléklet a 2014. évi … törvényhez 
 
„1. melléklet 2012. évi CXII. törvényhez 

A beszámított jövedelem meghatározása 
A beszámított jövedelem egyes naptári évekre jutó összegét a következő képlet szerint kell 

meghatározni. 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝛼𝛼𝛼𝛼 ∗ 𝑛𝑛𝑛𝑛

∗
𝑉𝑉𝑉𝑉Ö
𝑣𝑣𝑣𝑣   , 

ahol: 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 : az i. naptári évben beszámított jövedelem összege; 
𝑛𝑛𝑛𝑛 : az i. naptári évben a 6. § (1) és (3) bekezdése alapján figyelembe vett szolgálati idő (az 

i. naptári évben beszámított jövedelem összegéhez tartozó napok száma); 
𝑉𝑉𝑉𝑉Ö: a korábban nyugdíjbiztosítási átutalással nem érintett időre az uniós intézmény által, 

illetve másik tagállamból az SR. szerinti nyugdíjrendszerbe átadott összeg; 
𝑡𝑡𝑡𝑡 : a beszámított jövedelem meghatározásakor figyelembevételre kerülő legkorábbi naptári 

év; 
𝑡𝑡𝑡𝑡 : a beszámított jövedelem meghatározásakor figyelembevételre kerülő legkésőbbi naptári 

év; 
e: 𝑡𝑡𝑡𝑡  és 𝑡𝑡𝑡𝑡  naptári évek közötti azon naptári évek, amelyekben beszámított jövedelmet kell 

figyelembe venni, beleértve 𝑡𝑡𝑡𝑡  és 𝑡𝑡𝑡𝑡  naptári éveket is; 
𝛼𝛼𝛼𝛼 : az e. naptári évben a 8. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és ab) alpontja szerinti 

járulékok és adók együttes százalékos mértéke; 
𝑛𝑛𝑛𝑛 : az e. naptári évben a 6. § (1) és (3) bekezdése alapján figyelembe vett szolgálati idő (az 

e. naptári évben beszámított jövedelem összegéhez tartozó napok száma); 
𝑣𝑣𝑣𝑣 : a nyugdíjbiztosítási visszautalás naptári évében hatályos nyugdíj-megállapítási 

szabályok szerint az i. évben megszerzett jövedelemhez tartozó valorizációs szorzószám 
értéke.” 

ahol:
BJi: az i. naptári évben beszámított jövedelem összege;
ni: az i. naptári évben a  6.  § (1) és (3) bekezdése alapján figyelembe vett szolgálati idő (az i. naptári évben 

beszámított jövedelem összegéhez tartozó napok száma);
VÖ: a korábban nyugdíjbiztosítási átutalással nem érintett időre az uniós intézmény által, illetve másik tagállamból 

az SR. szerinti nyugdíjrendszerbe átadott összeg;
t1: a beszámított jövedelem meghatározásakor figyelembevételre kerülő legkorábbi naptári év;
tm: a beszámított jövedelem meghatározásakor figyelembevételre kerülő legkésőbbi naptári év;
e: t1 és tm naptári évek közötti azon naptári évek, amelyekben beszámított jövedelmet kell figyelembe venni, 

beleértve és naptári éveket is;
αe: az e. naptári évben a 8. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és ab) alpontja szerinti járulékok és adók együttes 

százalékos mértéke;
ηe: az e. naptári évben a  6.  § (1) és (3) bekezdése alapján figyelembe vett szolgálati idő (az e. naptári évben 

beszámított jövedelem összegéhez tartozó napok száma);
νi: a nyugdíjbiztosítási visszautalás naptári évében hatályos nyugdíj-megállapítási szabályok szerint az i. évben 

megszerzett jövedelemhez tartozó valorizációs szorzószám értéke.”

2014. évi C. törvény
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről*

Az Országgyűlés az  Alaptörvény 36.  cikk (1)  bekezdése alapján Magyarország 2015.  évi központi költségvetéséről a  következő 
törvényt alkotja:

I. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG 
ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. §  Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2015. évi
a) bevételi főösszegét 16 312 873,0 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 17 190 277,1 millió forintban,
c) hiányát 877 404,1 millió forintban
állapítja meg.

2. §  Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek és a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott 
központi támogatási előirányzatoknak a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését 
az 1. melléklet tartalmazza.

* А törvényt az Országgyűlés а 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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2. Az államadósság értéke

3. § (1) A  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény (a  továbbiakban: Gst.) 4.  § (1)  bekezdése 
alapján az  államháztartás 2015. december 31-ére tervezett adóssága 310,1  forint/euró, 255,2  forint/svájci frank és 
230,1 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 25 100,4 milliárd forint.

 (2) 2015. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 25 055,4 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 33 227,6 milliárd forint.

 (3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2015. december 31-ére tervezett mértéke 75,4%.
 (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2014. év utolsó napján 

várható 76,3%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése 
követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a  XI. Miniszterelnökség  fejezet, 34.  cím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
alcímen a  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi 
jogi személynél foglalkoztatottak részére a  2015. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és 
az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

 (2) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különféle kifizetések alcímen
a) a prémiumévek programról és a  különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói 

kifizetésekre,
b) az Állami Számvevőszékről szóló 2011.  évi LXVI.  törvény 21.  § (1)  bekezdésében meghatározott számvevői 

illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,

c) a központi költségvetési szerveknél a  feladatok változásával, a  szervezetek, szervezetrendszerek 
korszerűsítésével, a  feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-
megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,

d) az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásánál jelentkező többlet személyi juttatások és az  azokhoz 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

e) a fegyveres és rendvédelmi életpálya rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások, 
valamint az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

 (3) A Kormány a  XI. Miniszterelnökség  fejezet, 34.  cím, 2. Különféle kifizetések alcím előirányzatából a  IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címre, – a 3. mellékletben 
szereplő I. pont 2. alpont szerinti Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen 
– átcsoportosíthat, ha a helyi önkormányzati létszámleépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló előirányzat már 
felhasználásra került.

 (4) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 3. Központi költségvetési szervek tartozásállományának 
csökkentése alcímen a  központi költségvetési szervek – kiemelten az  egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó 
intézmények – pénzügyi problémáinak kezelésére.

 (5) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél 
foglalkoztatott természetes személy és annak e  körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a  2015.  évi adó- és 
járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a  saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is 
nyilatkozik – a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságáról, 
az  annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, 
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illetményéről és a  jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A  nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket 
a Kormány rendeletben állapítja meg.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitel, kölcsön felvételére, kötvény kibocsátására, garancia és kezesség vállalására 
nem jogosult.

 (2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet irányító szerv az állami vagyon felügyeletéért 
felelős miniszter.

 (3) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint 
összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és – a  központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel  – 
a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének 
keretében hagyja jóvá.

 (4) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a) 28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2015. évben 25,0 millió forint,
b) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2015. évben 25,0 millió forint,
c) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2015. évben 25,0 millió forint,
d) 36.  § (4)  bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2015.  évi összesített bruttó 

forgalmi értéke – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 20 000,0 millió forint
lehet.

 (5) Az állam javára megszerzett, a  Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe kerülő, átadott ingatlanok, valamint 
a PPP-konstrukcióban létrehozott, az állam javára megszerzett sport- és oktatási létesítmények összegszerű korlátozás 
nélkül adhatók ingyenesen önkormányzati tulajdonba.

 (6) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a) 11.  § (6)  bekezdésében meghatározott értékhatárt a  2015. évben 25,0  millió forint egyedi bruttó forgalmi 

érték,
b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2015. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 

25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,
c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2015. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték
képezi.

 (7) A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által vagyonkezelt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési 
bevételek alcímen, és 1.  cím, 2. Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton vagy jogcímen kell 
elszámolni. Ezek a bevételek a 2015. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezelő 
Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására használhatók fel. A  Kormány határozatában 
legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások  fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási 
előirányzatainak növelését.

 (8) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított, értékesítésre 
kijelölt, a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott állami vagyonába tartozó  állami tulajdonú ingatlanok 
értékesítéséből származó – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – 
bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2015. évben a központi költségvetési szerv 
költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használhatók 
fel. Az  államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében – legfeljebb a  2015. évben pénzforgalmilag teljesült 
értékesítési bevételek mértékéig – új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését 
engedélyezheti e költségvetési fejezetben.

 (9) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
ingatlanok (8) bekezdés szerinti értékesítése esetén a befolyó bevételeket, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó vagyonnal kapcsolatos egyéb bevételeket a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 28. cím, 1. alcím, 1. 
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni. E  bevételek államháztartásért felelős miniszter által 
jóváhagyott összege a 2015. évben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási 
kiadások teljesítésére használható fel a (8) bekezdésben meghatározott módon.
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 (10) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. A Magyar 
Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II.  törvény 9/A. § 
(2)  bekezdése szerinti kiadást, mely előirányzat a  hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült 
összege 100%-ának mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető. A túllépés mértékének 
számítása során az előirányzat összegének megállapításakor nem vehető figyelembe az előirányzat javára év közben 
a Kormány döntésével biztosított többlet.

 (11) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó 
bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2015. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai 
eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, illetve az  értékesítési eljárások során 
felmerült kiadások fedezetére használhatja fel. A 2015. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet, 2. cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím bevételeként kell elszámolni.

6. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási 
előirányzat az  e  költségvetési  fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére 
használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím 
kiadási előirányzatának felhasználását az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter együttesen hagyja jóvá.

 (2) A XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások  fejezet bevételi előirányzatainak a  tervezettet 
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a  Kormány határozatában adott 
jóváhagyásával e  költségvetési  fejezetnek a  Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb 
a  pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, ha e  költségvetési  fejezet bevételei együttes 
összegénél nem jelentkezik bevételelmaradás.

 (3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 
2.  cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a  2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási 
előirányzatain belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes 
kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg a  3000,0  millió forintot és nem 
történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

 (4) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat.

7. § (1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplő 
kiadási előirányzat az  e  költségvetési  fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő 
növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti 
tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználását az  agrárpolitikáért felelős miniszter és az  államháztartásért 
felelős miniszter együttesen hagyja jóvá.

 (2) A XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások  fejezet bevételi előirányzatainak a  tervezettet 
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a  Kormány határozatában adott 
jóváhagyásával e  költségvetési  fejezetnek a  Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb 
a  pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, ha e  költségvetési  fejezet bevételei együttes 
összegénél nem jelentkezik bevételelmaradás.

8. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságok felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi jogok 
gyakorlására feljogosított szervezet által, e  minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat központi 
kezelésű előirányzatként kell megtervezni és elszámolni. A tulajdonos joggyakorló szervezet az általa e minőségében 
a 2015. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről a fejezetet irányító szervet 
és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A fejezetet irányító szerv e tulajdonosi joggyakorlói 
minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében – a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások  fejezet kivételével – a  fejezeten belül átcsoportosítást hajthat végre és új központi kezelésű kiadási 
előirányzatot hozhat létre, erről az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.

 (2) Az államháztartásért felelős miniszter az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-
megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012.  évi CCXVII.  törvény (a  továbbiakban: Ügkr. 
tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2015. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 
50%-áig, továbbá az  Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2015.  évi értékesítéséből pénzforgalmilag 
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teljesült bevétel 25%-áig vállalhat kötelezettséget a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. 
Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoporton.

 (3) Az energiapolitikáért felelős miniszter az  Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2015.  évi 
értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-áig, továbbá az  Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási 
egységek 2015. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-áig vállalhat kötelezettséget a XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoporton.

 (4) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007.  évi LX.  törvény (a  továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevétel 
50%-ával
a) az államháztartásért felelős miniszter a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági 

Zöldítési Rendszer jogcímcsoport előirányzatát,
b) az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld 

Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát
megnövelheti. Az  államháztartásért felelős miniszter az  Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából 
befolyó bevételek elszámolására a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 
3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

9. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 21 218,0 millió forintot, 
a  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3  millió forintot köteles 2015. évben befizetni a  bevételeiből 
– az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint – a központi költségvetés részére, 
amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik 
negyedévben december 10-e.

 (2) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles 2015. évben befizetni a bevételeiből – az államháztartásért 
felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint – a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége 
az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 
10-e.

 (3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2029,1 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a központi 
költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt 
december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 460,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés 
javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december 
hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (5) A fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 837,4  millió forintot köteles befizetni 
a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, 
illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (6) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1  millió forintot köteles befizetni a  bevételeiből a  központi költségvetés 
javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december 
hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (7) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, 
a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2015. december 20-áig kell teljesíteni.

 (8) A központi költségvetési szervek a  25 év alatti és az  55 év feletti, a  képzettséget nem igénylő munkakörben 
foglalkoztatott munkavállalók, valamint a  gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő 
munkavállalók 2014. év decemberi foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, 
kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményüket kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár „Munkahelyvédelmi 
akciótervvel összefüggő befizetések központi költségvetési szervek” megnevezésű, 10032000-01034224-00000000 
számú számlájára, a központi költségvetés javára a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.

 (9) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 
és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati 
jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat – a 2015. évi költségvetésbe 
már beépült megtakarítások kivételével – kötelesek befizetni a  Magyar Államkincstár „A zárolt álláshelyekhez 
kapcsolódó megtakarítások befizetései” megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú számlájára, a központi 
költségvetés javára.
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6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

10. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen 
11  064,6  millió forintot utal át a  XIX. Uniós fejlesztések  fejezet 2.  cím, 4. alcím, 8. Társadalmi Megújulás Operatív 
Program – Nemzeti Foglalkoztatási Alap jogcímcsoport javára. Az átutalást negyedévente egyenlő részletekben kell 
teljesíteni.

 (2) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap  fejezet, 8. Start-munkaprogram  címen rendelkezésre álló előirányzat nyújt 
fedezetet az e törvény hatálybalépése előtt keletkezett, 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.

 (3) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó 
MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai 
innováció támogatása cím terhére 2015. évben 1426,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

 (4) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a  2015. évben a  központi költségvetés javára összesen 
10 000,0 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon kívüli 
finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.

 (5) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2015.  évi befizetési kötelezettsége a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 21  294,1  millió 
forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

11. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös 
méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0  millió 
forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

 (2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a  Nyugdíjbiztosítási Alap (a  továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének 
javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

12. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag
a) a 2. cím, 3. alcím 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5. 

Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport és a 7. jogcímcsoport 3. Külföldön tervezett egészségügyi 
ellátások megtérítése jogcím között és

b) a 2.  cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 
jogcímről a jogcímcsoport 1–18. jogcímére

csoportosíthat át.
 (2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1–18. 

jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás 
jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatait megemelheti.

13. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül 
az 1–18. jogcímek között, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között, valamint az 5. Gyógyászati 
segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a  jogcímek között az  egészségbiztosításért felelős miniszter 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

 (2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport 
előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz 
támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a  7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások 
megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
átcsoportosíthat.

 (3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 
1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást 
biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a  gyógyszertámogatási céltartalékot a  2.  cím, 3. alcím, 
4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímeire átcsoportosíthat azzal, hogy a  2. jogcím esetében 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.
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 (4) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti 
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,
a) 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a gyógyszertámogatással,
b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a  gyógyászati segédeszköz 

támogatással
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő – a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 1.  cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport, 
1. Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések 
jogcím előirányzaton felül befolyt – bevételek összegével.

 (5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím 
előirányzatát év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 1.  cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 
1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító 
gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím 
bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

 (6) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 22. Háziorvosi 
ellátórendszer megújításának I. üteme jogcímről a jogcímcsoport 1. és a 13. jogcímére az egészségbiztosításért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

14. §  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az időarányoshoz viszonyított 
évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 
az  5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a  7. jogcímcsoport, 3.  Külföldön tervezett 
egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

15. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza 
az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében 
igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott 
feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

 (2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek 
előirányzatai együttesen 5000,0  millió forintot tartalmaznak az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének 
finanszírozására. A  befogadásoktól eltérő, a  jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását 
a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével engedélyezheti.

 (3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 
tartalmazza az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a  járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati 
segédeszközök kiadásait is.

 (4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím 
előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

16. §  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az  adott 
előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és 
gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 200,0  millió forint, a  3. Természetbeni ellátások alcímen belül 
az  adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 
5611,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 5500,0 millió forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió 
forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

17. §  Az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 4. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés 
külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.
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10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

18. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot
a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és
b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím
előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

 (2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet 24. Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak 
csökkentésére.

 (3) Az Országgyűlés – az  államháztartásról szóló 2011. CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 30.  § (3)  bekezdése és 
40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között 
együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével – magának tartja fenn a jogot
a) az I–VI., a VIII., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,
b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

alcím előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport, 
a  4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport, az  5.  Kistelepülési és szórvány egyházi 
támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak jogcím, valamint a 4. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek jövedelempótléka – Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím előirányzatai

csökkentésére.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének 
különleges jogosítványai

19. § (1) Az önkormányzati és az  állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a  Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra
a) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek egymás közötti, illetve e  szervek és a  helyi 

önkormányzatok közötti feladat-, és intézmény átadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,
b) a helyi önkormányzatok és a  helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók – így különösen az  egyházi 

jogi személy, a  civil szervezet, az  alapítvány, a  közalapítvány, a  nemzetiségi önkormányzat, a  gazdasági 
társaság és a  humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a  személyi jövedelemadóról szóló törvény 
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó – közötti, a 2. melléklet szerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén 
az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével az érintett fejezetet irányító szervek jogosultak.

 (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti eset kivételével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet kiadási előirányzatai 
terhére, illetve javára történő előirányzat-átcsoportosításra, valamint e fejezet címrendjének és a címrend alá rendezett 
alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére a Kormány egyedi határozatban jogosult.

 (3) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím előirányzatot 2015. szeptember 30-át megelőzően nem 
lehet felhasználni. A  Kormány határozatban dönt e  kiadási előirányzat felhasználásáról, ha az  Európai Közösséget 
létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 
2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerinti, 2015. szeptember 30-áig benyújtandó jelentésben szereplő, 
2015. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) – a  felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével – 
nem haladja meg a GDP 2,4%-át.

 (4) A Kormány (3) bekezdés szerinti határozatát az államháztartásért felelős miniszter készíti elő, ennek során bemutatja 
a Kormány számára
a) a 2015. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,
b) a 2015. évre várható EDP-hiány és
c) a 2015. évre várható államadósság
alakulását, továbbá javaslatot tesz a (3) bekezdés szerinti kiadási előirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.

 (5) A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére legfeljebb 400,0 millió forintot átcsoportosíthat 
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramjának 
megvalósításához.

 (6) A Kormány a  4.  § (4)  bekezdése szerinti előirányzatból más  fejezetre,  címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, 
előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra átcsoportosíthat.

 (7) A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap  fejezet kiadásai terhére átcsoportosíthat más  fejezet javára egyes 
szakképzési célok megvalósítása céljából.
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 (8) Az I–VI., a VIII., a XXX., és a XXXIV. fejezetek fejezeti tartalék előirányzatát 2015. szeptember 30-át megelőzően nem 
lehet felhasználni. A fejezeti tartalék az Országgyűlés határozatban adott jóváhagyásával használható fel.

20. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a  4.  § (2)  bekezdése szerinti előirányzatból más  fejezetre,  címre, alcímre, 
jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra – felmérés alapján – átcsoportosíthat.

 (2) A 10.  mellékletben a  Kormány irányítása alá tartozó  fejezet előirányzatai terhére új kötelezettséget vállalni 
az  államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével lehet. A  10.  mellékletben a  Kormány irányítása alá 
nem tartozó  fejezet előirányzatai esetében új kötelezettség vállalásának feltétele, hogy a  kötelezettségvállalásra 
jogosult előzetesen kikérje az államháztartásért felelős miniszter véleményét. Az államháztartásért felelős miniszter 
a kötelezettségvállalásra jogosult kérésére az egyetértést az érintett negyedévben esedékes új kötelezettségvállalások 
mindegyikére általánosan is, a véleményt pedig az előirányzat teljes összegére vagy annak meghatározott részére 
vonatkozóan is megadhatja. Az egyetértés és a vélemény megadása során figyelemmel kell lenni az állami vagyon 
értékesítéséből és hasznosításából származó, a 10. mellékletben szereplő bevételek éven belüli időbeli teljesülésére.

 (3) Az államháztartásért felelős miniszter a  XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal  fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 
6250,0  millió forinttal, a  2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 
legfeljebb 1687,5 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően meghatározott 
adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek.

21. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon 
a Nemzetközi Beruházási Bankban 20 millió euró összegnek megfelelő alaptőke emelésre. Az államháztartásért felelős 
miniszternek a fizetési kötelezettséget két egyenlő részletben, a 2015–2016. években kell teljesítenie.

 (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  államháztartásért felelős miniszter az  állam nevében kötelezettséget 
vállaljon a  Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a  továbbiakban: Világbank) szelektív tőkeemelése során 
56 336 545,0 amerikai dollár összegnek megfelelő alaptőke emelésre. A tőkeemelésből
a) 3 380 192,7 amerikai dollár összegű fizetési kötelezettséget a Világbank felé 2015-ben kell teljesíteni,
b) 52 956 352,3 amerikai dollár összeg az állam feltételes fizetési kötelezettségvállalásával a lehívható tőkerészt 

növeli.
 (3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon 

a Nemzetközi Pénzügyi Társaság szelektív tőkeemelése során 839 000,0 amerikai dollár összegnek megfelelő alaptőke 
emelésre. Az alaptőke emelést 2015-ben kell teljesíteni.

 (4) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  államháztartásért felelős miniszter az  állam nevében kötelezettséget 
vállaljon a Nemzetközi Fejlesztési Társulás 17. alapfeltöltése során 13,5 millió SDR magyar hozzájárulás kifizetésére. 
Az alapfeltöltést 2015–2023. között, nemzeti valutában kell teljesíteni.

22. § (1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója
a) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat 

a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,
b) a II. Köztársasági Elnökség  fejezet, 2.  cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím 

terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára.
 (2) A II. Köztársasági Elnökség fejezetet irányító szerv vezetője a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. Államfői 

Protokoll kiadásai jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, 
ha az  az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az  átcsoportosított előirányzat 
terhére történő visszarendezésre a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium  fejezetet irányító szerv vezetője 
jogosult.

 (3) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a  VI. Bíróságok  fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím terhére 
átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.

 (4) A legfőbb ügyész a VIII. Ügyészség  fejezet 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 3. EU-tagságból eredő feladatok 
alcím terhére átcsoportosíthat a VIII. Ügyészség fejezet 1. Ügyészségek cím javára.

 (5) A  Gazdasági Versenyhivatal elnöke a  XXX. Gazdasági Versenyhivatal  fejezet, 2.  cím, 1. OECD ROK alcím terhére 
átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.
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23. § (1) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 46. Ludovika 
Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a  XI. Miniszterelnökség  fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem cím javára.

 (2) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői 
protokoll jogcímcsoport terhére a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium  fejezet javára átcsoportosíthat, ha 
az  a  kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az  átcsoportosított előirányzat 
terhére történő visszarendezésre a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium  fejezetet irányító szerv vezetője 
jogosult.

 (3) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 3. Konzultációk 
kiadásai jogcímcsoport terhére a  XIV. Belügyminisztérium  fejezet javára átcsoportosíthat. Az  átcsoportosított 
előirányzat terhére történő visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

 (4) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői 
protokoll jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára.

24. §  A XII. Földművelésügyi Minisztérium  fejezet, 20.  cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcímcsoport 
kiadási előirányzata terhére kell teljesíteni a  korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét, 
a  XII. Földművelésügyi Minisztérium  fejezet, 20.  cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 
jogcímcsoport kiadási előirányzatáról pedig a  folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások korábbi években vállalt és 2015. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. A XII. Földművelésügyi 
Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatról 
kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2015. évet terhelő 
kiadásait is.

25. §  A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. cím, 19. A Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére más  fejezetek javára átcsoportosíthat. 
Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely 
javára az átcsoportosítás történt.

26. §  A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 
25.  cím, 4. alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére előirányzat-átcsoportosítást 
hajthat végre a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

27. §  A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium  fejezetet irányító szerv vezetője a  XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium  fejezet, 7.  cím, 1. alcím, 5. A  Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram 
működtetése jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, 
főiskolák cím, valamint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 4. Balassi Intézet cím javára.

28. §  A honvédelemért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a  védelmi 
tevékenység, a  NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az  előre nem tervezett nemzetközi feladatok 
végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – ideértve címen belül a kiemelt 
előirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosíthat.

29. §  A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium  fejezet, 7.  cím, 1. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
jogcímcsoport tekintetében a  tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg 
a 97 500,0 millió forintot.

30. § (1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  fejezet irányító szerv vezetője az  államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  fejezet, 20.  cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport és a  2.  cím, 3. Szociális és 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím között az állam fenntartói feladatainak 
ellátására a  Kormány rendeletében kijelölt szervnek a  szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális, vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló – megállapodásának, illetve ellátási szerződésének év közben 
bekövetkező változásaira tekintettel átcsoportosíthat.
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 (2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. és 24. alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím 
26. jogcímcsoport költségvetési támogatási előirányzatai – a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – tartalmazzák 
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételeket.

 (3) A Kormány határozatával – két ütemben – a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából 
származó bevétel 2015. évben első ütemben a  június 30-ig, második ütemben július 1. és december  31. között 
pénzforgalmilag teljesült mértékéig a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új 
kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének 
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

 (4) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  fejezet, 20.  cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli 
támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzatának felhasználásához egyedi 50,0 millió forint értékhatárt elérő és azt 
meghaladó összegnél az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

 (5) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 
2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-a a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára 
kell bevételként elszámolni.

 (6) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  fejezet irányító szerv vezetője az  államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  fejezet, 20.  cím, 19. alcím, 8. Szociális humánszolgáltatók 
részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímcsoport és a  20.  cím, 19. alcím, 9. Állami és 
köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék jogcímcsoport között átcsoportosíthat.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

31. § (1) A teljes, 43  972,2  millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és az  ahhoz kapcsolódó központi 
költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható 
az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014. évi 
programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (2) A teljes, 33  354,6  millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az  ahhoz kapcsolódó központi 
költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható 
a Svájci–Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli 
fizetési kötelezettség.

 (3) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referenciakeret forrásaiból 
finanszírozott programok, projektek esetén az 5. mellékletben a 2007–2013. évekre meghatározott és 2007–2014-ben 
még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz 
kapcsolódó minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi 
fizetési kötelezettség.

 (4) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(a  továbbiakban: EMVA) és az  Európai Halászati Alap (a  továbbiakban: EHA) forrásaiból finanszírozott programok, 
projektek esetén az 5. mellékletben 2007–2013. évekre meghatározott és 2007–2014-ben még kötelezettségvállalással 
nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az  ahhoz kapcsolódó központi költségvetési 
finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi fizetési kötelezettség, amennyiben a kötelezettség 2015. évben 
teljesül, valamint az EMVA esetében 2015. december 31-ig, az EHA esetében 2016. június 30-ig a kedvezményezett 
felé kifizetésre is kerül.

 (5) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével az (1)–(4) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli 
fizetési kötelezettség.

 (6) Az Európai Területi Együttműködés (a  továbbiakban: ETE) célkitűzés keretében a  2007–2013-as programozási 
időszakban megvalósuló programok, projektek esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén 
vállalható az irányadó programkeret hazai projektpartnerekre eső részének kötelezettségvállalással még nem terhelt 
részét meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség akkor, ha az adott programban részes minden 
további partnerország biztosítja az arányos mértékű többletkötelezettség-vállalás lehetőségét saját projektpartnerei 
számára.

 (7) A Szolidaritási programokból a 2007–2013-as programozási időszakban megvalósuló projektek esetében az egyes 
Alapok 5.  mellékletben szereplő éves allokációjának és az  ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás 
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együttes összegének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli 
fizetési kötelezettség az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén vállalható.

32. §  A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoporton, valamint 
a  XIX. Uniós Fejlesztések  fejezet, 2.  cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoporton 
belül a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során megtérült visszatérítendő támogatásokból származó 
bevételek a  Gazdaságfejlesztés Operatív Program, és a  Közép-magyarországi Operatív Program forrását növelik, 
amelyre tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség vállalható a pénzügyi eszközökre vonatkozó közösségi szabályok 
szerint, kizárólag a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritás, és a Közép-magyarországi 
Operatív Program 1.3. intézkedés keretében.

33. § (1) Az EMVA, EHA és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával 
összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 
14. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 
2.  cím, 14. alcím, 2. Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag a  jogszabályban 
meghatározott célokra használható fel.

 (2) Az Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő 
kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a  XII. Földművelésügyi Minisztérium  fejezet, 
20. cím, 7. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XII. Földművelésügyi 
Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 2. Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag 
a jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

34. § (1) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által a  2014–2020-as programozási időszakra elfogadott 
Partnerségi Megállapodás keretében finanszírozott programok, projektek esetén a 6. mellékletben meghatározott 
és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és 
ahhoz kapcsolódó, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes 
összegének 40%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (2) A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében finanszírozott programok, projektek 
esetén a  6.  mellékletben meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai uniós 
kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó minimálisan szükséges központi költségvetési 
finanszírozás együttes összegének 40%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (3) Az ETE Program keretében a  2014–2020 programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében 
az  irányadó hazai projektpartnerekre eső programkeret kötelezettségvállalással még nem terhelt részének 40%-os 
mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (4) Az Európai Bizottság által a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozóan a menekültügy, migráció és integráció, 
továbbá a  belbiztonság területén létrehozott alapok által finanszírozott projektek esetén a  6.  mellékletben 
a 2014–2020 évekre meghatározott és a 2014–2020. években kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós 
kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig 
vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (5) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014–2020 pénzügy perspektívában megvalósuló programok, 
projektek esetében 150 000,0 millió forint összegig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (6) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével az (1)–(5) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli 
fizetési kötelezettség.

III. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

35. § (1) A szociális hozzájárulási adó 2015-ben megfizetett összegének 85,46%-a az Ny. Alapot, 14,54%-a az E. Alapot illeti 
meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Ny. Alapot és az E. Alapot megillető részt a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

 (2) Az államháztartásért felelős miniszter minden negyedévet követő hónap 15. napjáig – az  utolsó negyedévben 
december 20-áig – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím 
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kiadási és támogatási előirányzatát megemeli a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai  fejezet, 5. cím, 
3.  Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezett befizetések 
összegével.

 (3) Ha az  E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az  utolsó ellátás kifizetése után az  E. Alap pénzforgalmi 
egyenlege többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport 
szerinti támogatást csökkenti.

 (4) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a  2015.  évi központi költségvetés január–november havi előzetes 
tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat 
meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.

IV. FEJEZET 
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

36. § (1) Az Országgyűlés a  helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 117.  § (1)  bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó 
támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

 (2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási költségvetési támogatást állapít meg a  helyi önkormányzatok által 
ellátandó 3. melléklet I. és II. pont szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1–6. alpontja, a II. pont és a IV. pont szerinti 
támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

 (3) Az Országgyűlés a 3. melléklet III. pontja alapján önkormányzati fejezeti tartalékot állapít meg. A 3. melléklet III. pont 
5. alpontja szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

37. §  A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter, illetve a  támogatás jellegétől 
függően a  feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  fejezetben 
–  az  1.  mellékletben szereplő  címek, valamint a  2. és 3.  mellékletben szereplő jogcímek között és azokon 
belül – átcsoportosíthat.

38. §  Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a  2.  melléklet és a  3.  melléklet szerinti 
támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

39. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg
a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett 

adó 40%-a és
b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

 (2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a  települési önkormányzat által beszedett – személyi 
jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

40. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg
a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
b) a környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet 

kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 
kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II.  törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból 
származó, a  települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 
100%-a,

d) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
jogsértésre (a  továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a  bírságot kiszabó szervre 
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tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha 
a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében 
eljárva foganatosította és

e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott 
közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

 (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum 
megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

41. § (1) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szerv a 3. melléklet I. pont 2. alpontja szerinti előirányzatból 
nyújtható támogatás iránti igények jogszerűségének elbírálása, ellenőrzése és folyósítása céljából a  pályázatban 
megnevezett személy nevét, további természetes személyazonosító adatait, a  foglalkoztatási jogviszony 
megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések összegét és az  azonosítására szolgáló, munkaviszonnyal kapcsolatos 
kódját, valamint a  foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan a  pályázatban megnevezett 
személy munkaviszonya megszűnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és munkakörének 
megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját, munkavégzés alóli felmentése 
kezdő és záró időpontját, felmentése indokául szolgáló okot és a  munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját 
megismerheti, és a  támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A  kezelt személyes adatokat 
az adatkezelés céljának megszűnését követően, de legfeljebb a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjának 
elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.

 (2) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2–5. alpontja, IV. pontja és a 3. melléklet I. pont 2. alpontja alapján nyújtott 
támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

 (3) A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 19.  § 
(1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, 
az  őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási 
kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 
alapján nyújtott, a 2. melléklet III. pont 1. alpont a), b) és d) alpontjában meghatározott ellátások esetében ha,
a)  a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban 

járó előleg folyósítása – jogszabályban meghatározott módon – igénylés nélkül történik,
b)  a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal 

az  őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli 
elszámolási kötelezettséggel.

 (4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan 
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja, 
II. pont 1–3. alpontjai, III. pont 3–5. alpontjai szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.

 (5) Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §-a szerinti hozzájárulás 
megfizetésére kötelezi a települési önkormányzatot, annak befizetését a települési önkormányzat havonta, minden 
hónap 5. napjáig köteles teljesíteni. A hozzájárulás összege a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
5.  cím, 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcím előirányzatának 
bevételét növeli.

 (6) A helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók 2014. év 
decemberi foglalkoztatásához kapcsolódóan a  szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást 
jelentő adó kedvezményüket kötelesek befizetni a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 
2. alcím, 2. Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik jogcímcsoport előirányzata javára.

 (7) A kincstár az (5) és (6) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettséggel érintett helyi önkormányzat számára 
folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás során
a) levonja a helyi önkormányzatot terhelő elmaradt összeget, ha az (5) bekezdésben meghatározott befizetési 

kötelezettség tekintetében az  elmaradt összeg két havi hozzájárulási kötelezettség összegével megegyezik 
vagy azt meghaladja,

b) levonja a (6) bekezdés szerinti esetben az előző havi bérszámfejtés alapján a helyi önkormányzatnál jelentkező 
kiadási megtakarítás összegét.
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 (8) Ha a  helyi önkormányzatot a  (2)  bekezdés alapján a  nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források 
a (7) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján 
jár el. Ha az önkormányzatnak 2015. december 15-én bármilyen elmaradása van az (5) bekezdés szerinti befizetési 
kötelezettsége tekintetében, a  kincstár a  meg nem fizetett összegre a  kötelezett fizetési számlájára beszedési 
megbízást nyújt be.

V. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói 
közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

42. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési közfeladat ellátására
a) átlagbéralapú támogatást állapít meg a  nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt 

fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk 
fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus 
és – a  b)  pont kivételével – nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után 
a 8. melléklet I. pontja, az óvoda, egységes óvoda-bölcsőde esetében a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint,

b) átlagbér alapú támogatást állapít meg a  pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után a  Magyarország 
területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter 
engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója 
számára a 8. melléklet I. pontja szerint, az óvoda esetében a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint,

c) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben ellátott, gyógypedagógiai 
tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a  fejlesztő nevelésben részt vevő 
gyermekekre, tanulókra tekintettel a  nemzetiségi önkormányzat és a  bevett egyház részére a  8.  melléklet 
II. pontja szerint,

d) tankönyvtámogatást állapít meg a  köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá 
az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére a 8. melléklet III. pontja szerint,

e) a hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódóan
ea) tankönyvtámogatást és
eb) átlagbéralapú támogatást

 állapít meg a bevett egyház által az állami iskolában szervezett oktatáshoz a 8. melléklet IV. pontja szerint,
f ) a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az  óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, középfokú 

iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a  köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, 
továbbá az  egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az  általa biztosított gyermek-, 
tanulóétkeztetéshez a  2.  melléklet III.  pont 5.  alpont a)  alpontjában meghatározott támogatással azonos 
összegű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást állapít meg.

 (2) Az oktatásért felelős miniszter a kislétszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstan oktatáshoz az általa vezetett 
minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

43. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó 
egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi 
nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a  humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a  személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a  továbbiakban együtt: nem állami szociális 
fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:
a) a támogatás a  nem állami szociális fenntartót a  települési önkormányzatok 2.  melléklet III.  pont 

3. b)–k) alpontjában és III. 5. a) alpontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és 
feltételek mellett illeti meg,

b) – a  hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a  nem állami szociális fenntartó, ha a  Szoctv. 57.  § 
(2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot 
lát el, a 9. melléklet I–II. pont szerinti támogatásra jogosult,
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c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, 
szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a  nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni 
vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,

d) a nem állami szociális fenntartó a 9. melléklet IV. pontja szerinti támogatásra jogosult.
 (2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti 
és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő 
támogatás mértéke az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 71,4%-a.

 (3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 
15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

 (4) Az egyházi jogi személy a  (2)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és 
a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására 
fordítani.

 (5) Az (1)  bekezdés szerinti támogatás és a  (2)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a  XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

44. §  Az önkormányzati tűzoltóság a  fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az  átvállalt feladattal arányos 
költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
41. § (5) bekezdése és 34. § (1) és (3) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati 
tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:
a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint 

alaptámogatásra jogosult,
b) az a)  pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság 

az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján 
meghatározott pontszámok arányában részesül,

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák 
elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az  önkormányzati tűzoltóságok működési 
kiadásainak finanszírozására használható fel.

45. §  A személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.  évi 
CXXVI.  törvény 4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a  2015.  évi személyi 
jövedelemadó-rendelkezéseknél a  Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a  2016.  évi költségvetési törvényben 
kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

46. § (1) Az I. Országgyűlés  fejezet, 8. Pártok támogatása  címben meghatározott pártok a  pártok működéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.

 (2) Az I. Országgyűlés  fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása  cím terhére a  pártok működését segítő tudományos, 
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a  Ptv. rendelkezései szerint részesülnek 
támogatásban.

VI. FEJEZET 
ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

47. § (1) A Kormány a 2015. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia 
vállalására adhat felhatalmazást.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező 
emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.
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 (3) A Világbanktól, az  Európai Beruházási Banktól, az  Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a  német Újjáépítési és 
Hitelbanktól, az  Északi Beruházási Banktól, illetve az  Európa Tanács Fejlesztési Bankjától felveendő hitelekhez 
vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

48. § (1) A 2015. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a  vállalás időpontjában forintra 
átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg az 500 000,0 millió forintot.

 (2) A Kormány a  2015. évben 50  000,0  millió forint összegű, a  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény 
29/A. §-a szerinti állami kezesség melletti forrásbevonásra adhat felhatalmazást.

49. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (3) bekezdés 
a) pontja szerinti felső határ a 2015. évben 1 800 000,0 millió forint.

 (2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2015. évben 750 000,0 millió forint.
 (3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2015. évben 2 000 000,0 millió forint.
 (4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség 

után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

50. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994.  évi XLII.  törvény (a  továbbiakban: Etv.) 7.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti felső határ a  2015. évben 
1 200 000,0 millió forint.

 (2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2015. évben 350 000,0 millió forint.
 (3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2015. évben 600 000,0 millió forint.

51. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek 
mellett – a (2)–(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség 
érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

 (3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával
a) a kis- és középvállalkozások, valamint a  Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására 

– a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján – létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év 
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó 
pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető 
kezességet azzal, hogy a  készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez 
kapcsolódhat, valamint

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.  évi 
XCVIII.  törvény 74.  § (1)  bekezdésében és 83/A.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében 
történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló – a  közforgalmú gyógyszertárakban a  gyógyszerészi 
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében  – 
2013. július 1-je és 2016. december 31-e között létrejött hitel vagy kölcsönszerződéséhez.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján 
működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó 
követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A  készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem 
haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

 (5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) kockázati tőkealap,
c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az  Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása 

esetén,
d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

 (6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség 
állománya 2015. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.
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 (7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az  (1)  bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség 
érvényesítése esetén – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a  társaság köteles minden szükséges 
jogcselekményt megtenni a (3) bekezdés szerinti kötelezettekkel szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. 
A  központi költségvetést illeti meg a  társaság által behajtott – a  behajtási költségekkel csökkentett  – összegnek 
az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

 (8) Ha a  készfizető kezességvállalás biztosítékaként a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a  biztosító intézet 
térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

 (9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az  ezen ügyletekhez kapcsolódó 
költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében 
bemutatni.

52. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a  továbbiakban: Alapítvány) által vállalt 
készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdés szerint az állam 
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az  Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből 
az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

 (3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után 
vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

 (4) Az Alapítvány a  természetes személyek, a  gazdasági társaságok, a  közhasznú társaságok, a  szövetkezetek, 
a  magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési 
célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő 
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a  készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves 
futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

 (5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az  Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása 

esetén,
c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

 (6) Az Alapítvány által az  (1)  bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2015. 
december 31-én nem haladhatja meg a 140 000,0 millió forintot.

 (7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén 
–  törvény eltérő rendelkezésének hiányában – az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni 
a  reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott – a behajtási 
költségekkel csökkentett – összegnek az  érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban 
kifejezett arányos része.

53. § (1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és 
külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból 
erednek.

 (2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson 
túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

 (3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.
 (4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

54. § (1) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal 
arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett 
kölcsöneihez kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2015. december 31-én nem haladhatja meg 
a 6500,0 millió forintot.

 (2) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díj fizetését szolgáló 
hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökhöz kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2015. december 
31-én nem haladhatja meg az 5200,0 millió forintot.
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55. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből – az 56. § 
szerinti viszontgarancia kivételével – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, 
azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 
érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

 (2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az  állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos 
feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 
tervezett kiadása túlléphető.

56. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e § alkalmazásában a  továbbiakban: MV Zrt.) által – jogszabályban 
meghatározott feltételek mellett – vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő 
fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan 
viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú 
hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.

 (3) Az MV Zrt. által a  Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve 
a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási 
tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2015. december 31-én nem 
haladhatja meg a 300 000,0 millió forintot.

 (4) Az (1)  bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a  forrást biztosító azonos 
előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport 
vagy a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

 (5) Ha a  (4)  bekezdésben meghatározott előirányzat a  viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség 
teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió 
költségvetéséből származó támogatás és az  ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak 
megfelelő arányát.

 (6) Az (1)–(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MV Zrt. által behajtott követelés 
összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES 
RENDELKEZÉSEK

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának 
mértéke

57. §  A 2015 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése 
alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 1,8%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

58. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában 
forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2015. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

59. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2015. évben 38 650 forint.
 (2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó 

költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 
szóló 1993.  évi XCVI.  törvényre is figyelemmel, a  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 71.  § 
(1) bekezdés a)–f ) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, 
a  juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a  2015. évben nem 
haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.
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 (3) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás 
mértéke a 2015. évben legfeljebb 1000 forint.

60. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
a) 66.  § (1)  bekezdése szerinti, a  közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény 

garantált összegét, és a  növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az  első fizetési fokozat garantált 
illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2015. évre a 7. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2015. évben 20 000 forint.
 (2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2015. évben a keresetbe 

tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó 
juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi 
költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre, 
a  Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és 
az olyan központi költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

61. §  Az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

62. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli 
juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

 (2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2015. január 1-jétől 
437 300 forint.

 (3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.
 (4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló Korm. rendeletben meghatározott, a szakorvos 

jelöltek képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 
100 000 forint/év.

 (5) A központi költségvetési szervként működő – köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó – felsőoktatási 
intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 42. § (1) bekezdés d) és f ) pontjában megállapított 
támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

63. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap 
a 2015. évben 391 600 forint.

 (2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi 
CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2015. évben 391 600 forint.

 (3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2015. évben 
5000 forint.

 (4) Az ügyvédekről szóló 1998.  évi XI.  törvény 131.  § (2)  bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a  2015. évben 
5000 forint.

64. § (1) A Gyvt.
a) 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 2015. évben gyermekenként 5800 forint,
b) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2015. évben gyermekenként 8400 forint,
c) 66/L.  §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként – 

a 2015. évben 15 000 forint/hó.
 (2) A Szoctv.

a) 38.  § (3)  bekezdésében meghatározott, a  lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 
a 2015. évben 450 forint,

b) 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2015. évben esetenként 20 000 forint,
c) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2015. évben 29 500 forint.

 (3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási 
összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha 
a gyermek a 2015. évben született.
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 (4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2015. évben 453 000 forint/fő/év.

65. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI.  törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése 
és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. 
(XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2015. március 1-jétől az előző évben 
megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

 (2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2015. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott 
összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

 (3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi 
X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2015. március 1-jétől – 2015. január 1-jei visszamenőleges 
hatállyal – az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

66. §  A Szoctv.
a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2015. évben 12 000 forint,
b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2015. évben 6000 forint.

67. §  Az Éhvt. 13.  §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a  projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában 
létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár 
és a közbeszerzési értékhatárok

68. §  Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

69. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II.  törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár 
a  2015. évben magyar filmalkotás esetén 330,3  millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 
584,8 millió forint.

70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti 
közbeszerzési értékhatár – kivéve a  Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2015. 
január 1-jétől 2015. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 
2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint.

71. § (1) A Kbt. 10.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti, az  árubeszerzésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve 
a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2015. január 1-jétől 2015. 
december 31-éig
a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében 

a  védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a  védelem terén a  beszerzendő áru a  Kbt. 2.  mellékletében 
szerepel 134 000 euró,

b) a Kbt. 6.  § (1)  bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a  6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a  védelem terén a  beszerzendő áru a  Kbt. 2.  mellékletében nem 
szerepel 207 000 euró.
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 (2) A Kbt. 10.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott, az  építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési 
értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2015. 
január 1-jétől 2015. december 31-éig 5 186 000 euró.

 (3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2015. 
január 1-jétől 2015. december 31-éig 5 186 000 euró.

 (4) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési 
értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2015. 
január 1-jétől 2015. december 31-éig
a) a Kbt. 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a  szolgáltatás a  Kbt. 

3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba 
tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat 134 000 euró,

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében 
szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 
7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat 207 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 
7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében 
207 000 euró.

 (5) A Kbt. 10.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott, a  tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós 
közbeszerzési értékhatár – kivéve a  Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a  közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 
értékhatárt – 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig
a) a (4)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott értékhatárok, ha a  tervpályázati eljárás eredményeként 

szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b) a (4)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, 

amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket 
az értékhatárokat.

72. § (1) A 71. §-tól eltérően a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 10. § 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig
a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 414 000 euró,
b) építési beruházásra 5 186 000 euró.

 (2) A Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a  közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a  Kbt. 10.  § (1)  bekezdés 
a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2015. január 1-jétől 
2015. december 31-éig
a) 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b) 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege 

eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.
 (3) Az (1) és (2)  bekezdésben, valamint a  71.  §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott 

összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált – 
összeget kell figyelembe venni.

20. Egyes koncessziós díjak

73. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.  évi XXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Szjtv.) 27.  § (5)  bekezdése szerinti 
koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti egységenként a 2015. tárgyévre a következő:
a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetében 657,9  millió forint, II. kategóriájú 

játékkaszinó esetében 383,8 millió forint,
b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetében 548,3 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó 

esetében 54,9 millió forint.
 (2) Az Szjtv. 29/E. § (1) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma a 2015. tárgyévre a következő:

a) egy játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési engedély esetén 104,2 millió forint,
b) több játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési engedély esetén játéktípusonként 104,2 millió forint.
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21. Tartozásátvállalás

74. § (1) Az állam legkésőbb 2015. december 31-ei hatállyal ellenérték nélkül átvállalja a  MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 
(a  továbbiakban: MÁV Zrt.) legfeljebb  3,6  millió euró és legfeljebb 12  330,3  millió forint tőkeösszegű, a  Gst. 3.  § 
(1)  bekezdés a)  pontja szerinti adósságelemeit és azok járulékainak összegét, valamint legfeljebb 10  000,0  millió 
forint tőkeösszegű, a Gst. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír lejárat előtti visszaváltásából származó fizetési kötelezettségét. Az  átvállalás nem érinti 
az  átvállalásra kerülő adósságelemek alapján fennálló, fizetési jogokon és kötelezettségeken kívüli egyéb jogokat 
és kötelezettségeket. A MÁV Zrt.-t ezen tartozásátvállalás tekintetében nem terheli illetékkötelezettség. Az államot 
az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli.

 (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak a már megszűnt Oktatásért Közalapítványhoz 
kapcsolódó, a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap jogelődjének, a  Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére nyújtott 
követelése törlésre kerüljön.

75. §  Az Országgyűlés elengedi a Budapest Főváros Önkormányzatának az állammal szemben fennálló, a Magyar Köztársaság 
2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 
29. Pannon Park projekt előkészítése címen kapott támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó igénybevételi 
és késedelmi kamatfizetési kötelezettségét.

VIII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Felhatalmazó rendelkezések

76. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a 4.  § (1)  bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az  igény bejelentésének, 

megállapításának, a  többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a  felhasználás ellenőrzésének, 
valamint a 4. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a 2.  melléklet II.  pont 4.  alpontja szerinti támogatás igénylési feltételeinek, a  támogatás folyósításának, 
felhasználásának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének részletes szabályait,

c) a 8. melléklet I. pont 3. alpont d) alpont szerinti támogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait.

 (2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 26. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása cím felhasználásával kapcsolatos 
szabályokat.

 (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében az 5. § (6) bekezdés b)–c) pontjában 
meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

23. Hatályba léptető rendelkezések

77. §  Ez a törvény 2015. január 1-jén lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti.

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

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala 1
560,0 20 860,51 Országgyűlés hivatali szervei 

Működési költségvetés1
11 216,2Személyi juttatások1

2 651,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 108,5Dologi kiadások3

91,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4
40,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 430,7Beruházások6
1 881,7Felújítások7

5,0 755,8Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2
Működési költségvetés1

421,5Személyi juttatások1
116,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
164,3Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
58,7Beruházások6

2 584,9Országgyűlési Őrség 3
Működési költségvetés1

2 053,7Személyi juttatások1
531,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
73,0 73,03 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

80,0 80,02 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 
Alapítvány támogatása 

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 

73,0 73,01 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 

73,0 73,02 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 

73,0 73,03 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 

477,8 477,813 Fejezeti tartalék 

25 051,0565,025 616,01 -  4. cím összesen:

Közbeszerzési Hatóság 5
2 144,7 140,01 Közbeszerzési Hatóság 

Működési költségvetés1
665,5Személyi juttatások1
177,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
961,5Dologi kiadások3

2,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

477,5Beruházások6

140,02 144,72 284,75. cím összesen:

Pártok támogatása 8

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 
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I

876,61 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 

427,02 Magyar Szocialista Párt 

475,83 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 

173,74 Lehet Más a Politika 

152,75 Kereszténydemokrata Néppárt 

133,66 Együtt - A Korszakváltók Pártja 

132,07 Demokratikus Koalíció 

106,78 Párbeszéd Magyarországért Párt 

70,89 Magyar Liberális Párt 

Pártalapítványok támogatása 9
529,71 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 

234,22 Táncsics Mihály Alapítvány 

266,23 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 

67,64 Ökopolisz Alapítvány 

53,85 Barankovics István Alapítvány 

41,38 Együtt Magyarországért Alapítvány 

23,69 Megújuló Magyarországért Alapítvány 

4,310 Liberális Magyarországért Alapítvány 

40,211 Új Köztársaságért Alapítvány 

3 809,88 -  9. cím összesen:

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 10
69 861,01 Közszolgálati hozzájárulás 

69 861,010. cím összesen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21
507,01 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Működési költségvetés1
311,2Személyi juttatások1

87,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
90,5Dologi kiadások3

2,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

15,0Beruházások6

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

9,5 9,52 Fejezeti tartalék 

516,5516,521. cím összesen:

Egyenlő Bánásmód Hatóság 22
1,0 317,21 Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Működési költségvetés1
143,3Személyi juttatások1

38,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
120,5Dologi kiadások3

0,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

15,6Beruházások6

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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I

4,2 4,21 Fejezeti tartalék 

321,41,0322,422. cím összesen:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 23
7 100,01 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Működési költségvetés1
3 092,0Személyi juttatások1

877,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
889,7Dologi kiadások3

2 039,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

201,5Beruházások6

7 100,07 100,023. cím összesen:

Nemzeti Választási Iroda 24
1 262,41 Nemzeti Választási Iroda 

Működési költségvetés1
659,6Személyi juttatások1
176,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
376,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
50,0Beruházások6

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

458,0 458,01 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

1 500,0 1 500,02 A választási rendszerek működtetése 

3 220,43 220,424. cím összesen:

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 25
608,01 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 

Működési költségvetés1
305,4Személyi juttatások1

85,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
217,0Dologi kiadások3

608,0608,025. cím összesen:

29 857,39 810,7113 338,8I. fejezet összesen:

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 422,4Köztársasági Elnöki Hivatal 1
Működési költségvetés1

748,6Személyi juttatások1
205,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
411,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
51,6Beruházások6

3,0Felújítások7
2,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
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2015. évi előirányzat
II

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

2 Célelőirányzatok 

436,7 436,71 Állami kitüntetések 

73,0 73,02 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 

3 Államfői Protokoll kiadásai 

355,0 355,01 Államfői Protokoll kiadásai 

26,3 26,34 Fejezeti tartalék 

2 313,42 313,4II. fejezet összesen:

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 761,6Alkotmánybíróság 1
Működési költségvetés1

1 079,3Személyi juttatások1
307,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
289,6Dologi kiadások3

37,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

48,0Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

35,5 35,52 Fejezeti tartalék 

1 797,11 797,1III. fejezet összesen:

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 302,4Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1
Működési költségvetés1

825,6Személyi juttatások1
225,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
208,4Dologi kiadások3

1,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

41,0Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

22,8 22,82 Fejezeti tartalék 

1 325,21 325,2IV. fejezet összesen:

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

20,0 8 304,5Állami Számvevőszék 1
Működési költségvetés1

5 466,2Személyi juttatások1
1 494,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 146,9Dologi kiadások3

2,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

178,9Beruházások6
36,0Felújítások7
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V

8 304,520,08 324,5V. fejezet összesen:

VI. BÍRÓSÁGOK

2 066,0 74 195,3Bíróságok 1
Működési költségvetés1

48 770,0Személyi juttatások1
12 323,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
14 589,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
313,0Beruházások6
266,0Felújítások7

192,0 2 637,5Kúria 2
Működési költségvetés1

2 027,8Személyi juttatások1
508,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
289,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
4,0Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3

1 Beruházás 

1 005,1 1 005,11 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 

7 083,0 7 083,02 Igazságszolgáltatás beruházásai 

1 561,9 1 561,93 Igazságszolgáltatás működtetése 

1 070,2 1 070,216 Fejezeti tartalék 

87 553,02 258,089 811,0VI. fejezet összesen:

VIII. ÜGYÉSZSÉG

102,0 38 987,5Ügyészségek 1
Működési költségvetés1

25 723,2Személyi juttatások1
7 074,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 348,5Dologi kiadások3

6,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 836,5Beruházások6
30,0Felújítások7
70,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
42,0 42,03 EU-tagságból eredő feladatok 

30,0 30,04 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 

720,4 720,46 Fejezeti tartalék 

39 779,9102,039 881,9VIII. fejezet összesen:

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása 

1

150 994,91 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
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IX

165 485,32 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása 

192 094,43 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 

30 765,34 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

109 924,7A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2

649 264,6IX. fejezet összesen:

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

664,2 4 586,7Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

3 106,6Személyi juttatások1
782,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 320,1Dologi kiadások3
6,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
4,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
31,5Beruházások6

4 220,0Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2
Működési költségvetés1

1 369,5Személyi juttatások1
371,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 801,7Dologi kiadások3
202,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
455,5Beruházások6

19,0Felújítások7
921,1Igazságügyi Hivatal 3

Működési költségvetés1
428,5Személyi juttatások1
117,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
369,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5,8Beruházások6

1 484,3 1 223,0Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 9
Működési költségvetés1

1 244,2Személyi juttatások1
338,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
939,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
185,0Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

2 Célelőirányzatok 

653,1 653,11 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása 

300,0 300,03 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 

163,5 163,54 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 

30,0 30,010 Igazságügyi regionális együttműködés 2015 
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X

120,0 120,017 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított 
kártalanítás 

249,0 249,018 Jogi segítségnyújtás 

50,0 50,019 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, 
jogvédelem és jogérvényesítés 

100,0 100,020 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 

27,7 27,727 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 

108,0 108,025 Fejezeti általános tartalék 

8 532,16 368,514 900,6X. fejezet összesen:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

6 256,3 21 926,6Miniszterelnökség 1
Működési költségvetés1

10 292,6Személyi juttatások1
2 893,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 607,7Dologi kiadások3

72,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

6 061,8Beruházások6
233,7Felújítások7

21,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8
150,0 11 800,2Információs Hivatal 2

Működési költségvetés1
4 377,3Személyi juttatások1
1 100,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 813,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
439,0Beruházások6
107,3Felújítások7
111,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

1 200,0Nemzetstratégiai Kutató Intézet 3
Működési költségvetés1

689,6Személyi juttatások1
213,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
256,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
40,0Beruházások6

300,0Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 6
Működési költségvetés1

192,9Személyi juttatások1
52,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
50,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5,0Beruházások6

4,2 317,6Nemzeti Örökség Intézete 7
Működési költségvetés1

192,4Személyi juttatások1
55,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
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2015. évi előirányzat
XI

67,3Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

6,5Beruházások6
260,0VERITAS Történetkutató Intézet 8

Működési költségvetés1
192,4Személyi juttatások1

55,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
12,0Dologi kiadások3

49,0 838,7Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 9
Működési költségvetés1

260,8Személyi juttatások1
71,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

471,2Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

84,5Beruházások6
133,3Magyar Nyelvstratégiai Intézet 10

Működési költségvetés1
66,7Személyi juttatások1
18,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
28,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások6

42 283,7 114 455,7Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 12
Működési költségvetés1

102 465,0Személyi juttatások1
28 315,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
19 090,6Dologi kiadások3

5 940,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

668,3Beruházások6
258,5Felújítások7

0,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8
77,5 1 453,4Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 13

Működési költségvetés1
1 000,4Személyi juttatások1

160,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
236,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
133,2Beruházások6

0,1Felújítások7
3 531,2 3 888,1Nemzeti Közszolgálati Egyetem 14

Működési költségvetés1
3 344,7Személyi juttatások1

971,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 609,4Dologi kiadások3

171,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

322,4Beruházások6



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 151

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2015. évi előirányzat
XI

1 100,7 3 934,1Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ 

15

Működési költségvetés1
1 350,8Személyi juttatások1

361,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 803,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
283,7Beruházások6

1 235,0Felújítások7
439,7Nemzeti Kommunikációs Hivatal 17

Működési költségvetés1
218,3Személyi juttatások1

59,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
142,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 30

1 Célelőirányzatok 

500,0 500,01 Kormányfői protokoll 

1 090,0 1 090,02 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 

600,0 600,03 Konzultációk kiadásai 

75,0 75,06 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 

600,0 600,07 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával 
kapcsolatos kiadások 

100,0 100,08 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 
Alapítvány támogatása 

50,0 50,09 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 

300,0 300,010 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 

612,4 612,414 The Hungary Initiatives Foundation támogatása 

58,0 58,017 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és 
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 

220,0 220,018 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 
Közalapítvány 

150,0 150,019 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 

301,6 301,632 Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője 

1 405,0 1 405,034 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 

266,0 266,037 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás 

595,0 595,038 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok 

150,0 150,039 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus 
Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése 

1 900,0 1 900,040 Örökségvédelmi feladatok 

510,0 510,042 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány támogatása 

198,0 198,044 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 

50,0 50,045 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 

4 010,0 4 010,046 Ludovika Campus 

70,0 70,047 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő 
Szolgálata 

33,4 33,448 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok ellátása 

8,0 8,050 Határontúli műemlék-felújítási program 
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XI

83,6 83,653 Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához 

2 669,0 2 669,054 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 

50,0 50,055 Településrendezési feladatok 

4 435,0 4 435,056 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 

2 314,1 2 314,157 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 

3,7 3,758 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 

30,0 30,059 Közép-kelet európai regionális együttműködés 

1 000,0 1 000,060 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos 
egyéb feladatok 

4 014,3 4 014,361 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása 

400,0 400,062 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 

200,0 200,063 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 

400,0 400,064 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 

300,0 300,065 Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció 

7 900,4 7 900,466 Kormányablak program megvalósítása 

4 878,9 4 878,92 Fejezeti általános tartalék 

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása 

5 816,4 5 816,41 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 

10,0 10,05 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 

209 305,253 452,6262 757,81 -  30. cím összesen:

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 31
3,0 1 045,01 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

Működési költségvetés1
661,1Személyi juttatások1
174,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
169,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
43,0Beruházások6

1 045,03,01 048,031. cím összesen:

100 000,0Rendkívüli kormányzati intézkedések 32
30 000,0Országvédelmi Alap 33

Céltartalékok 34
46 700,01 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 

49 000,02 Különféle kifizetések 

60 000,03 Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése 

285 700,032 -  34. cím összesen:

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 35

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 

1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

28 166,01 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 

300,02 Az MFB Zrt. működésének támogatása 

1 500,03 Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés 

2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások 
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2 300,01 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 

100,02 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, 
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 

210 350,253 455,6581 871,8XI. fejezet összesen:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

144,6 6 197,2Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

4 264,0Személyi juttatások1
1 202,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

837,5Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

10,0Beruházások6
27,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8

15 434,5Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2
Működési költségvetés1

6 010,5Személyi juttatások1
1 690,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 049,1Dologi kiadások3

300,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1 634,6Beruházások6
750,0Felújítások7

2 085,0 622,0Földmérési és Távérzékelési Intézet 3
Működési költségvetés1

1 310,6Személyi juttatások1
351,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 043,1Dologi kiadások3
1,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
0,5Beruházások6

273,3 228,1Állami Ménesgazdaság 4
Működési költségvetés1

116,0Személyi juttatások1
36,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

318,8Dologi kiadások3
0,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
30,0Beruházások6

50,0 14 746,5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5
Működési költségvetés1

6 452,0Személyi juttatások1
1 890,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 239,8Dologi kiadások3
3 144,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
69,6Beruházások6

5 163,6 16 590,3Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6
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Működési költségvetés1
14 003,4Személyi juttatások1

3 542,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 040,4Dologi kiadások3

124,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

30,3Beruházások6
12,6Felújítások7

0,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8
101,0 430,9Közművelődési intézmények 7

Működési költségvetés1
347,9Személyi juttatások1

95,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
88,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
0,5Beruházások6

1 933,3 2 197,0Agrárkutató intézetek 8
Működési költségvetés1

2 055,4Személyi juttatások1
559,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 498,2Dologi kiadások3
0,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
16,4Beruházások6

4,0 73,2Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 9
Működési költségvetés1

40,9Személyi juttatások1
13,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
19,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
3,0Beruházások6

177,0 498,6Génmegőrzési Intézmények 10
Működési költségvetés1

361,6Személyi juttatások1
89,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

208,7Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

16,0Beruházások6
1 115,0 502,1Országos Meteorológiai Szolgálat 12

Működési költségvetés1
789,1Személyi juttatások1
227,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
543,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
54,4Beruházások6

3,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
4,8 419,5Nemzeti Környezetügyi Intézet 13

Működési költségvetés1
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259,5Személyi juttatások1
83,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
76,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5,2Beruházások6

4 580,9 2 168,5Nemzeti park igazgatóságok 14
Működési költségvetés1

3 080,7Személyi juttatások1
806,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 293,8Dologi kiadások3
86,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
466,3Beruházások6

9,9Felújítások7
5,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8

2 849,3 5 106,9Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek 15
Működési költségvetés1

4 827,6Személyi juttatások1
1 315,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 530,9Dologi kiadások3

2,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

271,5Beruházások6
8,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

2 449,8Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 17
Működési költségvetés1

1 325,2Személyi juttatások1
369,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
625,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
130,4Beruházások6

1 246,7 172,3Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 
Intézet 

18

Működési költségvetés1
449,2Személyi juttatások1

93,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
874,2Dologi kiadások3

1,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

0,8Beruházások6
127,6 636,8Agrárgazdasági Kutató Intézet 19

Működési költségvetés1
476,6Személyi juttatások1
142,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
144,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
0,1Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
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1 Beruházás 

830,0 830,021 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 

40,0 40,022 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv 
elkészítése és kivitelezése 

44,5 44,523 Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése 

2 Környezetvédelmi célelőirányzatok 

1 550,0 1 550,09 Természetvédelmi kártalanítás 

251,8 251,810 Természetvédelmi pályázatok támogatása 

12 747,2 12 747,211 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 

81,0 81,014 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program megvalósításában 

54,0 54,021 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével 
kapcsolatos kiadások 

3 Agrár célelőirányzatok 

68,2 68,22 Agrárkutatás támogatása 

45,7 45,74 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 

1 415,2 1 415,25 Tanyafejlesztési Program 

359,4 359,46 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, 
népszerűsítésének támogatása 

107,5 107,58 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési 
programok megvalósításában 

46,1 46,110 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 

3 000,0 3 000,013 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 

12,6 12,616 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak 
támogatása 

93,8 93,819 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 

600,0 600,020 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

1 405,3 1 405,325 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 

1 785,6 1 785,631 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
közfeladatainak támogatása 

107,5 107,533 Lovas rendezvények támogatása 

4 Uniós programok kiegészítő támogatása 

682,5 682,56 Méhészeti Nemzeti Program 

2 300,0 2 300,07 Igyál tejet program 

4 512,8 4 512,88 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 

536,5 536,59 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának 
támogatása 

1 726,0 1 726,011 Iskolagyümölcs program 

5 Nemzeti támogatások 

815,7 815,73 Állattenyésztési feladatok 

1 400,0 1 400,04 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 

76,2 76,25 Vadgazdálkodás támogatása 

6 Nemzeti Erdőprogram 

131,4 131,43 Erdőfelújítás 

181,3 181,34 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 

21,4 21,47 Fejlesztési típusú támogatások 

77 731,2 77 731,28 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 

620,0620,09 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 

4 300,08 600,0 4 300,010 Nemzeti agrár kárenyhítés 

25,0 25,011 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 

1 000,0 1 000,06 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 
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7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 

200,0 200,01 Uniós programok árfolyam-különbözete 

500,0 500,02 Egyéb EU által nem térített kiadások 

8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása 

750,0 750,01 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 

500,0 500,02 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 

100,0 100,013 Peres ügyek 

130,4 130,414 Fejezeti általános tartalék 

175 305,540 210,6215 516,11 -  20. cím összesen:

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 21

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 

550,01 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 

175 305,540 210,6216 066,1XII. fejezet összesen:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium 1
4 279,51 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

Működési költségvetés1
3 027,6Személyi juttatások1

822,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
391,0Dologi kiadások3

11,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

21,0Beruházások6
5,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

3 783,3 73 572,42 Egyéb HM szervezetek 

Működési költségvetés1
4 099,9Személyi juttatások1
1 023,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

69 321,5Dologi kiadások3
349,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4

Felhalmozási költségvetés2
218,1Beruházások6
764,7Felújítások7

1 578,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Magyar Honvédség 2

5 291,4 49 126,81 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 

Működési költségvetés1
19 497,6Személyi juttatások1

5 128,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
22 193,2Dologi kiadások3

100,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4
6,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
5 837,6Beruházások6
1 504,2Felújítások7
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150,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
487,8 63 996,62 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 

Működési költségvetés1
45 578,3Személyi juttatások1
11 799,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

6 641,9Dologi kiadások3
297,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4

Felhalmozási költségvetés2
167,6Beruházások6

150,0 10 915,3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3
Működési költségvetés1

5 828,2Személyi juttatások1
1 465,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 671,0Dologi kiadások3

21,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

79,0Beruházások6
22 235,5 4 145,8MH Egészségügyi Központ 6

Működési költségvetés1
14 499,3Személyi juttatások1

3 985,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 609,9Dologi kiadások3

71,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

215,0Beruházások6
270,1Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 7

Működési költségvetés1
205,4Személyi juttatások1

64,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
0,1Dologi kiadások3
0,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4

Fejezeti kezelésű előirányzatok 8

2 Ágazati célelőirányzatok 

100,0 100,01 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti 
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és 
DCM) 

3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek 
támogatása 

40,0 40,06 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati 
támogatása 

129,5 129,519 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek 
támogatása 

1 435,0 1 435,05 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 

2 290,5 2 290,525 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 

39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 

50,0 50,01 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 

53,7 53,72 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 
támogatása 

2 995,0 2 995,03 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 
közalapítványhoz 

40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 
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4 010,1 4 010,11 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 

350,0 350,02 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi 
alapjaihoz 

760,0 760,042 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
támogatása 

218 520,331 948,0250 468,3XIII. fejezet összesen:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

25,5 5 119,8Belügyminisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

3 217,8Személyi juttatások1
781,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
965,5Dologi kiadások3
146,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
34,7Beruházások6

4 055,8Nemzeti Védelmi Szolgálat 2
Működési költségvetés1

2 785,0Személyi juttatások1
730,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
509,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
30,9Beruházások6

123,0 12 332,8Terrorelhárítási Központ 4
Működési költségvetés1

7 218,8Személyi juttatások1
1 971,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 957,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
908,4Beruházások6
400,0Felújítások7

2 715,6 54 200,0Büntetés-végrehajtás 5
Működési költségvetés1

27 148,9Személyi juttatások1
6 152,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

18 644,5Dologi kiadások3
2,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
2,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
4 694,6Beruházások6

157,7Felújítások7
113,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

22,2 661,7Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 6
Működési költségvetés1

448,0Személyi juttatások1
114,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
121,0Dologi kiadások3

5 301,6 254 444,3Rendőrség 7
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Működési költségvetés1
166 899,4Személyi juttatások1

44 368,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
42 044,4Dologi kiadások3

811,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

5 233,0Beruházások6
284,9Felújítások7
105,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

47,4 6 977,9Alkotmányvédelmi Hivatal 8
Működési költségvetés1

4 822,2Személyi juttatások1
1 313,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

814,0Dologi kiadások3
0,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
55,5Beruházások6
20,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

170,6 17 654,5Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 9
Működési költségvetés1

10 135,5Személyi juttatások1
2 635,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 304,9Dologi kiadások3

0,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 705,0Beruházások6
43,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

194,7Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 10
Működési költségvetés1

88,4Személyi juttatások1
25,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
61,3Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
19,6Beruházások6

2 633,2 52 812,6BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12
Működési költségvetés1

36 923,6Személyi juttatások1
9 175,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 997,5Dologi kiadások3

18,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3 706,2Beruházások6
606,7Felújítások7

18,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
104,4 8 906,6Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 13

Működési költségvetés1
3 491,8Személyi juttatások1

934,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
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3 600,0Dologi kiadások3
103,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
675,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
205,2Beruházások6

414,5 532,8BM Nemzetközi Oktatási Központ 15
Működési költségvetés1

309,6Személyi juttatások1
83,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

525,6Dologi kiadások3
15,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
5,0Beruházások6
8,0Felújítások7

2 940,7 20 056,0Vízügyi Igazgatóságok 17
Működési költségvetés1

9 378,6Személyi juttatások1
2 553,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

10 257,8Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

806,8Beruházások6
9 423,6 20 670,3Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatala 
18

Működési költségvetés1
3 026,7Személyi juttatások1

750,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
23 204,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
3 025,6Beruházások6

86,6Felújítások7
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

1 Ágazati célfeladatok 

100,3100,32 Energia-racionalizálás 

410,01 043,0 633,027 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 
megvalósításához kapcsolódó kiadások 

260,0 260,050 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 

18 743,2 18 743,256 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 

7,5 7,557 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a 
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 

7,5 7,558 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 

20,5 20,559 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 

41,1 41,160 Ivóvíz-minőség javító program 

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 

2 Társadalmi önszerveződések támogatása 

1 050,0 1 050,03 Országos Polgárőr Szövetség 

500,0 500,05 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 

172,0 172,011 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 

9 Szolidaritási programok 

109,8143,5 33,71 Európai Menekültügyi Alap 
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154,7201,8 47,12 Integrációs Alap 

207,2269,9 62,73 Visszatérési Alap 

1 906,92 144,5 237,64 Külső Határok Alap 

242,9242,95 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 

10,0 10,06 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 

1 963,0 1 963,010 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 

300,0 300,011 Duna Művész Együttesek támogatása 

50,0 50,018 Magyar Rendvédelmi Kar 

700,0 700,019 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 
támogatása 

20 Belügyi Alapok 

1 722,01 822,0 100,01 Belső Biztonsági Alap 

925,31 025,3 100,02 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 

25,075,0 50,03 Belügyi Alapok technikai költségkerete 

483 708,729 726,4513 435,11 -  20. cím összesen:

55,0K-600 hírrendszer működtetésére 21

55,021. cím összesen:

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 22

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 

4 000,01 Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése 

483 708,729 726,4517 490,1XIV. fejezet összesen:

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

9 261,5 9 686,6Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

11 579,6Személyi juttatások1
3 586,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 095,9Dologi kiadások3

32,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

612,4Beruházások6
2,8Felújítások7

38,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8
1 700,0 360,0Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 3

Működési költségvetés1
1 136,5Személyi juttatások1

303,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
501,1Dologi kiadások3

2,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

70,0Beruházások6
47,0Felújítások7

4 620,4 7 879,9Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5
Működési költségvetés1

2 129,5Személyi juttatások1
617,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
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8 976,1Dologi kiadások3
5,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
622,7Beruházások6
150,0Felújítások7

786,4 493,9Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 6
Működési költségvetés1

567,7Személyi juttatások1
112,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
449,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
150,0Beruházások6

9 628,9 19 243,9Magyar Államkincstár 8
Működési költségvetés1

15 286,4Személyi juttatások1
4 650,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 586,0Dologi kiadások3

3,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 941,2Beruházások6
383,7Felújítások7

21,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8
427,8 729,8Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 16

Működési költségvetés1
719,6Személyi juttatások1
208,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
220,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
8,9Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 25

2 Ágazati célelőirányzatok 

5 Kárrendezési célelőirányzat 

410,0 410,01 Függő kár kifizetés 

3 550,0 3 550,02 Járadék kifizetés 

40,0 40,03 Tőkésítésre kifizetés 

4,3 4,37 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer 
működtetéséhez 

302,5 302,58 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 

3 Turisztikai feladatok 

1 855,9 1 855,92 Agrármarketing célelőirányzat 

4 929,0 4 929,03 Turisztikai célelőirányzat 

4 Területfejlesztési feladatok 

475,4 475,41 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 

5 Belgazdasági feladatok 

4 886,3 4 886,31 Gazdasági Zöldítési Rendszer 

2 356,82 356,82 NER300 projekt megvalósítása 

153,0 153,03 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 

4,2 4,24 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi 
törvény alapján 
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58,4 58,45 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 

50,0 50,06 MKIK támogatása 

3 000,0 3 000,07 Nemzetgazdasági támogatások 

7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

34,0 34,01 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

520,6 520,62 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő 
feladatok 

793,3 793,33 Szervezetátalakítási alap 

518,1 518,17 Fejezeti általános tartalék 

8 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 

341,1694,4 353,31 Duna Transznacionális Együttműködési Program 

114,5 114,52 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 

62,1 62,13 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 

22,8 22,84 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 

60 531,829 122,989 654,7XV. fejezet összesen:

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

2 951,1 124 667,2Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 1
Működési költségvetés1

71 010,1Személyi juttatások1
19 147,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
33 360,8Dologi kiadások3

59,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 295,4Beruházások6
1 500,0Felújítások7

244,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8
23,8 8 166,7Bűnügyi Főigazgatóság 2

Működési költségvetés1
5 252,7Személyi juttatások1
1 381,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 396,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
160,1Beruházások6

257,2 2 220,4Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 3
Működési költségvetés1

1 294,0Személyi juttatások1
359,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
730,4Dologi kiadások3

0,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

68,7Beruházások6
25,0Felújítások7

135 054,33 232,1138 286,4XVI. fejezet összesen:

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 498,9 6 492,3Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 1
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Működési költségvetés1
7 032,1Személyi juttatások1
1 898,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
9 049,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
11,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

913,3 1 628,8Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 3
Működési költségvetés1

391,5Személyi juttatások1
100,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 048,1Dologi kiadások3
0,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1,3Beruházások6

2 405,6 392,6Országos Atomenergia Hivatal 4
Működési költségvetés1

832,5Személyi juttatások1
224,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 024,1Dologi kiadások3
678,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
38,5Beruházások6

2 467,7Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 5
Működési költségvetés1

760,7Személyi juttatások1
197,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
596,1Dologi kiadások3
909,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
4,3Beruházások6

31 098,4Nemzeti Közlekedési Hatóság 7
Működési költségvetés1

3 047,9Személyi juttatások1
761,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

5 304,1Dologi kiadások3
0,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4

21 230,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

645,1Beruházások6
100,0Felújítások7

10,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
819,0 2 629,4Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 8

Működési költségvetés1
967,4Személyi juttatások1
253,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 941,1Dologi kiadások3
191,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
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90,4Beruházások6
4,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

488,3Közlekedésbiztonsági Szervezet 10
Működési költségvetés1

263,4Személyi juttatások1
72,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

133,6Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

18,5Beruházások6
60,0 430,6Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 11

Működési költségvetés1
319,0Személyi juttatások1

80,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
82,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
8,4Beruházások6

395,0 606,4Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 14
Működési költségvetés1

585,7Személyi juttatások1
158,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
250,2Dologi kiadások3

3,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3,8Beruházások6
18,8 1 021,2Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 15

Működési költségvetés1
548,1Személyi juttatások1
148,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
293,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
40,0Beruházások6
10,0Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

31 Kiemelt célú beruházások támogatása 

2 194,5 2 194,512 Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása 

100,9 100,913 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 

32 Közlekedési ágazati programok 

433,5 433,51 A közösségi közlekedés összehangolása 

1 181,056 667,2 55 486,22 Közúthálózat fenntartás és működtetés 

16 336,4 16 336,43 Útdíj rendszerek működtetése 

3 607,7 3 607,74 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 

249,02 088,0 1 839,05 TEN-T projektek 

0,1 0,16 Belvízi hajózási alapprogram 

1 600,01 820,8 220,811 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 

175,0175,012 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 

69,8 69,813 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 

4 406,5 4 406,527 CEF projektek 

33 Hazai fejlesztési programok 
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10 049,9 10 049,92 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 

1 460,0 1 460,03 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 

232,8 232,84 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 

70,0 70,06 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 

1 114,8 1 114,820 Intézményi kezességi díjtámogatások 

34 Infokommunikációs ágazati programok 

1 078,6 1 078,61 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 

83,9 83,92 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához 
kapcsolódó feladatok 

35 Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 

680,1 680,11 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 

654,5 654,53 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 

4 886,3 4 886,34 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 

36 PPP-programok 

114 276,9 114 276,91 Autópálya rendelkezésre állási díj 

11 576,6 11 576,66 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 

828,5 828,57 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 

37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 

167,7 167,73 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 

38 Egyéb feladatok 

221,5 221,51 Nemzetközi tagdíjak 

55,8 55,82 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

1 276,8 1 276,83 Kormányzati szakpolitikai feladatok 

200,0 200,010 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 
működtetése 

445,3 445,312 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 

360,0 360,014 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testületek támogatása 

71,3 71,315 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 

248 176,352 881,7301 058,01 -  20. cím összesen:

Vállalkozások folyó támogatása 21

1 Egyedi támogatások, ellentételezések 

1 000,02 Bányabezárás 

72 970,25 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 

154 400,06 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 

33 504,57 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások 
költségtérítése 

12 071,88 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 

4 527,69 Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek 
elszámolása 

1 500,0Peres ügyek 25

279 974,121 -  25. cím összesen:

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 26

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 

1 000,01 Osztalékbevétel 

248 176,353 881,7581 032,1XVII. fejezet összesen:
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

265,3 7 350,2Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 1
Működési költségvetés1

4 700,4Személyi juttatások1
1 304,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 347,9Dologi kiadások3

49,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
6,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
151,5Beruházások6

56,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
7 087,7 39 304,3Külképviseletek igazgatása 2

Működési költségvetés1
22 957,9Személyi juttatások1

6 150,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
16 569,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
601,2Beruházások6
112,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8

2,0 154,2Külügyi és Külgazdasági Intézet 3
Működési költségvetés1

76,4Személyi juttatások1
21,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
48,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások6

790,5 4 427,0Balassi Intézet 4
Működési költségvetés1

2 748,8Személyi juttatások1
523,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 644,9Dologi kiadások3
220,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4

2,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

78,5Beruházások6
80,0 2 900,0Nemzeti Befektetési Ügynökség 5

Működési költségvetés1
1 141,4Személyi juttatások1

321,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 426,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
70,0Beruházások6
20,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 7

1 Célelőirányzatok 

10 470,8 10 470,81 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 

585,2 585,22 Kötött segélyhitelezés 
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500,0 500,03 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 

1 500,0 1 500,05 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram 
működtetése 

862,2 862,26 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó 
szervezetek és szakmai programok támogatása 

479,5479,7 0,27 EU utazási költségtérítések 

2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 

126,9 126,91 Európai Területi Társulások támogatása 

50,0 50,03 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet 
támogatása 

3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

7 577,0 7 577,01 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 

5 453,2 5 453,22 Európai uniós befizetések 

120,0 120,03 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges 
pénzügyi hozzájárulás 

4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 

13,7 13,71 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 

10,0 10,02 Humanitárius segélyezés 

7 Fejezeti tartalék 

1 000,0 1 000,01 Fejezeti általános tartalék 

82 404,98 705,091 109,9XVIII. fejezet összesen:

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 

119 061,0190 000,0 70 939,01 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 

372 538,2521 082,7 148 544,52 Közlekedés Operatív Program 

119 971,5164 340,1 44 368,63 Társadalmi Megújulás Operatív Program 

11 064,611 064,68 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap 

118 100,5145 352,9 27 252,414 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

336 589,3454 667,0 118 077,719 Környezet és Energia Operatív Program 

3 883,46 741,4 2 858,020 Államreform Operatív Program 

22 317,131 189,1 8 872,021 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 

8 739,417 682,1 8 942,722 Végrehajtás Operatív Program 

14 170,126 228,4 12 058,323 Nyugat-dunántúli Operatív Program 

17 475,631 118,6 13 643,024 Közép-dunántúli Operatív Program 

15 835,533 931,7 18 096,225 Dél-dunántúli Operatív Program 

21 900,740 726,0 18 825,326 Dél-alföldi Operatív Program 

38 257,065 207,5 26 950,527 Észak-alföldi Operatív Program 

38 009,063 625,3 25 616,328 Észak-magyarországi Operatív Program 

15 131,346 231,2 31 099,929 Közép-magyarországi Operatív Program 

5 Területi Együttműködés 

1 Európai Területi Együttműködés 

4 119,54 620,5 501,01 ETE HU-SK 

5 536,25 941,5 405,32 ETE HU-RO 

1 091,21 181,9 90,73 ETE HU-SER 

1 153,61 414,2 260,64 ETE HU-CRO 

1 539,21 589,1 49,95 ETE SEES 
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17,5121,4 103,96 ETE AU-HU 

5,742,5 36,87 ETE SLO-HU 

120,7 120,78 ETE CES 

39,5 39,59 INTERREG IVC 

1 245,81 357,9 112,110 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 

6 Egyéb uniós előirányzatok 

7 677,68 621,0 943,43 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 

11 915,213 450,1 1 534,96 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-
2014 

1 955,02 300,0 345,07 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 

337,5 337,51 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 
segítségnyújtás 

1 000,0 1 000,02 Közreműködői intézményrendszer támogatása 

30 831,8 30 831,88 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 

15 000,0 15 000,011 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 

26 364,5 26 364,513 EU Önerő Alap 

5 000,0 5 000,08 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 

9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok 

36 592,839 774,8 3 182,01 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 

6 178,312 356,6 6 178,32 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

45 804,252 952,8 7 148,63 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 

48 510,063 000,0 14 490,04 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

69 235,777 792,9 8 557,25 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 

17 254,119 386,6 2 132,56 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

14 378,420 375,5 5 997,17 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 

10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 

3 549,14 698,0 1 148,96 ETE határmenti programok 2014-2020 

11 Vidékfejlesztési és halászati programok 

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 

61 535,7121 874,5 60 338,81 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat 
versenyképességének javítása 

19 349,238 321,9 18 972,72 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 

22 974,145 501,2 22 527,13 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a 
diverzifikáció ösztönzése 

12 687,925 129,1 12 441,24 IV. tengely: Leader programok 

4 193,58 305,4 4 111,95 Technikai segítségnyújtás 

3 Halászati Operatív Program 

1 311,12 466,9 1 155,81 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra 
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 

487,5650,0 162,52 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 

112,5150,0 37,53 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 

12 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 

50 391,359 283,9 8 892,61 Vidékfejlesztési Program 

589,2785,6 196,42 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 

710,0 710,013 Uniós Programok ÁFA fedezete 

14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 

100,0 100,01 Uniós programok árfolyam-különbözete 

100,0 100,02 Egyéb EU által nem térített kiadások 
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837 803,11 724 435,32 562 238,4XIX. fejezet összesen:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

722,8 10 502,3Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 1
Működési költségvetés1

6 320,3Személyi juttatások1
1 677,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 740,6Dologi kiadások3

435,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

51,1Beruházások6
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 2

23 504,1 85 015,43 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 
irányítás intézményei 

Működési költségvetés1
65 045,8Személyi juttatások1
15 743,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
24 188,8Dologi kiadások3

3 066,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4
42,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
421,9Beruházások6

10,0Felújítások7
166,0 2 127,44 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

Működési költségvetés1
1 479,2Személyi juttatások1

376,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
323,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
112,3Beruházások6

2,3Felújítások7
111,4 678,65 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Működési költségvetés1
475,2Személyi juttatások1
132,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
180,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
1,5Beruházások6

1 585,5 2 638,9Egyéb kulturális intézmények 4
Működési költségvetés1

2 036,3Személyi juttatások1
576,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 292,6Dologi kiadások3
134,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
179,2Beruházások6

4,6Felújítások7
1,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8
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XX

282 735,3 152 285,9Egyetemek, főiskolák 5
Működési költségvetés1

177 186,1Személyi juttatások1
48 960,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

142 703,7Dologi kiadások3
30 299,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4

1 917,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

25 018,2Beruházások6
8 864,9Felújítások7

71,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Egyéb oktatási intézmények 6

1 750,0 2 864,11 Oktatási Hivatal 

Működési költségvetés1
1 590,1Személyi juttatások1

442,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 573,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
8,0Beruházások6

3 950,0 1 878,32 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Működési költségvetés1
2 525,9Személyi juttatások1

706,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 185,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
406,0Beruházások6

4,0Felújítások7
355,0 3 507,9Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 7

Működési költségvetés1
3 331,4Személyi juttatások1

403,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
100,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
28,1Beruházások6

314,0 1 386,0Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat 
ellátó intézmények 

8

Működési költségvetés1
676,0Személyi juttatások1
176,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
731,3Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
80,9Beruházások6
35,0Felújítások7

7 450,0 846,5Türr István Képző és Kutató Intézet 9
Működési költségvetés1

3 647,3Személyi juttatások1
915,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 284,2Dologi kiadások3
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XX

Felhalmozási költségvetés2
450,0Beruházások6

2 000,0Felújítások7
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 10

3 304,9 4 078,11 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet 

Működési költségvetés1
4 466,5Személyi juttatások1
1 060,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 756,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
100,0Beruházások6

508 332,7 982,92 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 

Működési költségvetés1
221 344,9Személyi juttatások1

59 655,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
219 396,4Dologi kiadások3

56,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
590,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
6 977,4Beruházások6
1 245,7Felújítások7

48,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8
4 711,3 12 365,5Közgyűjtemények 11

Működési költségvetés1
8 267,1Személyi juttatások1
2 255,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 669,8Dologi kiadások3

6,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

741,2Beruházások6
136,9Felújítások7

5 840,0 10 672,1Művészeti intézmények 12
Működési költségvetés1

7 604,8Személyi juttatások1
2 034,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 998,9Dologi kiadások3

0,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

773,4Beruházások6
100,0Felújítások7

Sportintézmények 13
2 500,0 4 517,62 Nemzeti Sportközpontok 

Működési költségvetés1
1 943,7Személyi juttatások1

542,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 299,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
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1 232,6Beruházások6
32 727,7 633,0Országos Mentőszolgálat 14

Működési költségvetés1
20 023,3Személyi juttatások1

5 593,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 493,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
250,0Beruházások6

70,8 594,3Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 15
Működési költségvetés1

250,0Személyi juttatások1
67,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

287,6Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

60,0Beruházások6
2 754,1 12 655,1Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb 

népegészségügyi intézetek 
16

Működési költségvetés1
4 114,8Személyi juttatások1
1 083,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
9 831,1Dologi kiadások3

285,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

88,6Beruházások6
5,3Felújítások7

12 130,5 1 643,3Országos Vérellátó Szolgálat 17
Működési költségvetés1

4 234,6Személyi juttatások1
1 073,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 915,3Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
480,0Beruházások6

70,0Felújítások7
12 000,0 532 716,1Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 18

Működési költségvetés1
386 868,7Személyi juttatások1
104 415,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

53 432,1Dologi kiadások3
26,0 989,1Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 19

Működési költségvetés1
630,4Személyi juttatások1
167,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
217,1Dologi kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

2 Normatív finanszírozás 

16 946,8 16 946,82 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

167 574,6 167 574,63 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

1 992,1 1 992,14 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 
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4 000,0 4 000,05 Köznevelési szerződések 

3 Felsőoktatási feladatok támogatása 

418,6 418,61 Felsőoktatás speciális feladatai 

300,0 300,02 Lakitelek Népfőiskola támogatása 

9 850,0 9 850,03 Kiválósági támogatások 

9 194,1 9 194,14 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 

40,0 40,05 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 

4 Köznevelési feladatok támogatása 

71,7 71,74 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 

2 816,2 2 816,25 Nemzeti Tehetség Program 

440,0 440,08 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 

400,0 400,011 Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása 

4 500,0 4 500,012 Erzsébet program támogatása 

5 Egyéb feladatok támogatása 

500,0 500,01 I. világháborús centenáriumi megemlékezések 

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 

351,4 351,41 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 

42,6 42,62 Határon túli kulturális feladatok támogatása 

1 227,6 1 227,63 Határtalanul! program támogatása 

281,6 281,64 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 

35,3 35,319 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok 
támogatása 

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 

155,8 155,81 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 

300,7 300,72 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 

5 Kétoldalú munkatervi feladatok 

4,0 4,02 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 

10,4 10,42 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 

9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 

6 EU-tagságból eredő együttműködések 

12,3 12,32 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 

69,8 69,81 Filmszakmai támogatások 

228,8 228,83 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 

400,0 400,017 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti 
orgonáinak restaurálása 

500,0 500,018 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása 

704,0 704,020 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez 
kapcsolódó feladatok 

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
támogatása 

262,1 262,11 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti 
értékmentő programja 

583,8 583,82 Közművelődési szakmai feladatok 

13 Művészeti tevékenységek 

1 293,9 1 293,94 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 

1 386,2 1 386,25 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok  
(működési és művészeti pályázatok) 
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79,2 79,29 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 

1 555,0 1 555,010 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 

1 529,2 1 529,211 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál 
megrendezésének támogatása 

55,8 55,812 Egyéb színházi támogatások 

355,0 355,014 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 

28,7 28,72 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 

3,0 3,03 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 

65,0 65,04 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 

170,4 170,45 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 

42,9 42,91 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai 
feladatok támogatása 

35,3 35,33 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok 
támogatása 

1 113,0 1 113,06 Családpolitikai Programok 

83,0 83,07 Családpolitikai célú pályázatok 

25,0 25,08 Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai 
feladatok támogatása 

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 

1 540,0 1 540,01 Gyermekvédelmi Lakás Alap 

900,0 900,06 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 

690,0 690,07 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

115,0 115,018 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 

19 Szociális célú humánszolgáltatások 

77 763,1 77 763,11 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 

5 808,7 5 808,74 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális 
munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház 
finanszírozása 

528,9 528,97 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási 
szerződésekkel történő finanszírozása 

3 154,5 3 154,58 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és 
gyermekvédelmi ágazati pótlék 

5,0 5,09 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított 
ágazati pótlék 

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális 
programok 

165,6 165,63 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb 
esélyteremtési programok támogatása 

112,6 112,66 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok 
támogatása 

509,6 509,68 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció 
támogatása 

450,9 450,912 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 

190,0 190,013 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat 
ellátó lakóotthonok támogatása 

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok 

201,6 201,62 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

2 087,2 2 087,23 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 

535,1 535,16 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 
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700,0 700,013 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 

370,0 370,019 Patika hitelprogram kamattámogatása 

3 926,7 3 926,720 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének 
támogatása 

5 510,25 510,224 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása 

23 Sporttevékenység támogatása 

672,1 672,14 Versenysport támogatása 

1 704,8 1 704,85 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének 
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása 

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport 
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 

2 010,0 2 010,01 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 

2 645,8 2 645,82 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 

187,7 187,74 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 

1 994,7 1 994,77 Utánpótlás-nevelési feladatok 

327,0 327,08 Fogyatékosok sportjának támogatása 

186,0 186,09 Speciális világjátékok támogatása 

376,0 376,010 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 

140,2 140,27 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 

131,4 131,49 Sportegészségügyi ellátás támogatása 

477,4 477,423 Szabadidősport támogatása 

410,7 410,724 Diák- és hallgatói sport támogatása 

22,0 22,025 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 

32,7 32,728 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése 
és projektjei 

12 479,4 12 479,429 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 
feladatok támogatása 

1 650,0 1 650,030 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 

661,1 661,12 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, 
fenntartása 

1 624,5 1 624,53 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) 
kapcsolódó fejlesztések 

266,2 266,212 Magyar Sport Háza támogatása 

14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása 

2 100,0 2 100,01 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

240,0 240,02 Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

240,0 240,03 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése 

500,0 500,04 Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

500,0 500,05 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

500,0 500,06 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése 

500,0 500,07 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

240,0 240,08 Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

240,0 240,09 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

240,0 240,010 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése 

240,0 240,011 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

240,0 240,012 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

240,0 240,013 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
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180,0 180,014 Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

800,0 800,026 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

420,0 420,027 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 

41 272,2 41 272,215 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 

1 451,2 1 451,216 Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása 

1 496,3 1 496,317 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 

4 020,6 4 020,618 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 

6 146,5 6 146,519 A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása 

4 974,2 4 974,220 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi 
Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) 

4 500,0 4 500,021 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 

2 750,0 2 750,022 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 

3 000,0 3 000,029 Tornaterem-építési program 

3 000,0 3 000,030 Tanuszoda-fejlesztési program 

2 435,9 2 435,931 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 

2 185,2 2 185,232 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 

1 722,2 1 722,233 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 

3 474,9 3 474,934 Gödöllői uszoda beruházás 

300,0 300,035 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 

3 997,5 3 997,536 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek 
támogatása 

400,0 400,037 Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása 

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 

3 000,0 3 000,013 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 

950,0 950,019 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése 

4 479,0 4 479,020 Izsáki iskola beruházás 

4 698,0 4 698,021 Dunakeszi iskola beruházás 

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása 

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 

184,3 184,32 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 

30,8 30,814 Autizmus Alapítvány 

250,0 250,019 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 

1 196,8 1 196,810 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 

44,0 44,012 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) 
támogatása 

44,0 44,027 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

8 095,3 8 095,32 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 

3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 

252,2 252,21 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. 
támogatása 

134,7 134,72 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása 

531,1 531,14 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok 
támogatása 

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 

23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 179

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2015. évi előirányzat
XX

97,3 97,32 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, 
egyesületek támogatása 

396,0 396,03 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) 
támogatása 

30,0 30,04 Magyar Írószövetség támogatása 

22,0 22,05 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

100,1 100,11 Magyar Vöröskereszt támogatása 

30,0 30,02 Magyar Rákellenes Liga támogatása 

51,3 51,33 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
működési támogatása 

30,0 30,04 Magyar ILCO Szövetség támogatása 

20,0 20,05 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 

20,0 20,06 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 

20,0 20,07 Rákbetegek Országos Szövetsége 

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

149,5 149,55 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, 
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása 

143,3 143,36 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége 

181,8 181,87 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

176,4 176,48 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

181,8 181,89 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

21,0 21,010 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és 
Érdekvédelmi Szövetsége 

55,1 55,111 Autisták Országos Szövetsége 

22,0 22,012 Siketvakok Országos Egyesülete 

57,0 57,013 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és 
Alapítványok Országos Szövetsége 

616,7 616,721 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 

60,0 60,023 Dévény Anna Alapítvány 

10,0 10,024 Kézenfogva Alapítvány 

10,0 10,025 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 

5,0 5,026 Afázia Egyesület 

5,0 5,027 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Egyesülete 

26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

372,2 372,22 Magyar Olimpiai Bizottság 

100,0100,035 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 

2 074,4 2 074,439 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 

360,0 360,046 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő 
bértámogatás 

29 333,5 29 333,547 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 
támogatása 

26,3 26,348 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása 

22,0 22,03 Emlékpont Központ támogatása 

8,8 8,87 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 

1 192,4 1 192,451 Fejezeti általános tartalék 

5 406,0 5 406,054 Nemzeti Együttműködési Alap 

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
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1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, 
közművelődési intézmények, kulturális programok) 

2 846,0 2 846,01 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 
támogatása 

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 

3 100,0 3 100,01 Hittanoktatás támogatása 

8 900,0 8 900,03 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és 
kiegészítése 

17 650,0 17 650,04 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 

5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 

1 440,0 1 440,01 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 

210,0 210,04 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi 
jogi személye 

1 350,0 1 350,07 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 

650,0 650,09 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 

2 000,0 2 000,010 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése 

1 147,0 1 147,011 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer 
infrastrukturális fejlesztése 

121,2 121,212 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 

300,0 300,013 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének 
támogatása 

1 720,0 1 720,014 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 

276,0 276,016 A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója 

120,0 120,017 A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 
kollégiumbővítése és tornaterem építése 

293,6 293,618 A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója 

50,0 50,019 A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és 
előadóterem létrehozása 

86,0 86,020 A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai 

200,0 200,021 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 

639,4 639,456 Nemzetiségi támogatások 

57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 

55,2 55,21 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 

62,9 62,92 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 

178,0 178,03 Országos Horvát Önkormányzat és Média 

256,9 256,94 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 

107,5 107,55 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 

361,2 361,26 Országos Roma Önkormányzat és Média 

54,0 54,07 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 

52,5 52,58 Országos Örmény Önkormányzat és Média 

151,0 151,09 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 

80,0 80,010 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 

100,7 100,711 Szerb Országos Önkormányzat és Média 

59,6 59,612 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 

62,2 62,213 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 

58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények támogatása 

50,8 50,81 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 
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19,5 19,52 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

104,4 104,43 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

178,0 178,04 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

40,8 40,85 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

165,9 165,96 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

30,8 30,87 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

27,0 27,08 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

159,5 159,59 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

58,4 58,410 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

69,2 69,211 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

13,5 13,512 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

14,5 14,513 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok 

52,8 52,84 Roma kultúra támogatása 

440,9 440,95 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő 
programok, szakkollégiumok 

30,0 30,06 Felzárkózás-politika koordinációja 

659,5 659,57 Roma ösztöndíj programok 

441,2 441,260 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, 
pályázati önrészre 

1 412 348,9912 652,32 325 001,21 -  20. cím összesen:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 21

1 Családi támogatások 

326 950,01 Családi pótlék 

5 197,02 Anyasági támogatás 

62 193,23 Gyermekgondozási segély 

12 929,74 Gyermeknevelési támogatás 

1 574,85 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 

5 638,56 Életkezdési támogatás 

6 078,97 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 

1 847,38 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 

2 Korhatár alatti ellátások 

80 921,01 Szolgálati járandóság 

53 478,02 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 

9 188,21 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése 

2 431,22 Mezőgazdasági járadék 

33 877,43 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 

14 640,74 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 

3 217,15 Házastársi pótlék 
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46,76 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 

368,17 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 

61 895,98 Járási szociális feladatok ellátása 

4 Különféle jogcímen adott térítések 

18 331,51 Közgyógyellátás 

5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 

1 720,04 Folyósított ellátások utáni térítés 

707 925,221. cím összesen:

2 352,8Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 22
250,0Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 26

1,0Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 27

1,02 602,822 -  27. cím összesen:

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 28

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 

1 A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek 

2,01 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 

2,02 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 

1 A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások 

1,01 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

1,02 A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet rábízott vagyonába tartozó 
társaságok tőkeemelése 

1,03 A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet rábízott vagyonába tartozó 
társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások 

1 412 348,9912 657,33 035 532,2XX. fejezet összesen:

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

49,6 2 108,5Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1
Működési költségvetés1

1 064,2Személyi juttatások1
295,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
638,5Dologi kiadások3

33,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

127,0Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

29,2167,0 137,81 OECD ROK 

45,8 45,82 Fejezeti tartalék 

2 292,178,82 370,9XXX. fejezet összesen:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
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986,1 8 262,2Központi Statisztikai Hivatal 1
Működési költségvetés1

5 058,4Személyi juttatások1
1 425,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 033,9Dologi kiadások3

20,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

654,6Beruházások6
20,0Felújítások7
35,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8

6,4 180,2KSH Könyvtár 4
Működési költségvetés1

122,4Személyi juttatások1
32,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
32,0Dologi kiadások3

44,7 123,5KSH Népességtudományi Kutató Intézet 5
Működési költségvetés1

96,4Személyi juttatások1
26,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
20,9Dologi kiadások3
24,9Egyéb működési célú kiadások5

Fejezeti kezelésű előirányzatok 6
483,4 483,41 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 

támogatása 

9 049,31 037,210 086,5XXXI. fejezet összesen:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

39,2 8 384,5MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok 1
Működési költségvetés1

6 501,7Személyi juttatások1
1 669,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

174,4Dologi kiadások3
35,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4

3,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

25,0Beruházások6
15,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

MTA Könyvtár és Információs Központ 2
230,7 547,91 MTA Könyvtár és Információs Központ 

Működési költségvetés1
406,1Személyi juttatások1
104,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
250,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
18,0Beruházások6

15 182,1 14 195,7MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 3
Működési költségvetés1

14 992,3Személyi juttatások1



184 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2015. évi előirányzat
XXXIII

4 018,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 833,1Dologi kiadások3

117,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1 303,6Beruházások6
103,6Felújítások7

10,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
15,0 2 691,6MTA Támogatott Kutatóhelyek 4

Működési költségvetés1
1 900,3Személyi juttatások1

479,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
322,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5,2Beruházások6

MTA egyéb intézmények 5
743,0 718,91 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 

Működési költségvetés1
349,9Személyi juttatások1

94,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
974,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
43,3Beruházások6

253,2 231,72 MTA Jóléti intézmények 

Működési költségvetés1
218,8Személyi juttatások1

69,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
195,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
1,0Beruházások6

64,1 159,43 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 

Működési költségvetés1
119,3Személyi juttatások1

32,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
71,9Dologi kiadások3

1,5 12,14 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 

Működési költségvetés1
9,1Személyi juttatások1
2,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2,1Dologi kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 7
80,9 80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 

társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 
46,6 46,62 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek 

támogatása 
10,0 10,03 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 

198,5 198,55 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 

1 076,9 1 076,96 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 

1 742,0 1 742,07 Infrastruktúra fejlesztés 

3 768,0 3 768,08 Lendület Program 
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898,3 898,39 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 

337,9 337,910 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 

845,0 845,011 Posztdoktori pályázatok támogatása 

419,6 419,612 Szakmai feladatok teljesítése 

300,0 300,013 Kiválósági központok támogatása 

723,8 723,814 Központi kezelésű felújítások 

2 400,0 2 400,015 MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza 
létrehozása 

39 789,316 528,856 318,1XXXIII. fejezet összesen:

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága 1
1 521,31 MMA Titkárság Igazgatása 

Működési költségvetés1
565,8Személyi juttatások1
160,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
659,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
136,0Beruházások6

2 364,52 MMA köztestületi feladatok 

Működési költségvetés1
1 706,0Személyi juttatások1

312,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
346,5Dologi kiadások3

174,43 Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet 

Működési költségvetés1
95,3Személyi juttatások1
27,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
31,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
100,0 100,01 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 

153,0 153,02 Magyar Művészetek Háza programok 

10,0 10,03 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 

50,0 50,06 Kutatási tevékenység támogatása 

160,0 160,07 Pályázati alapok 

13,0 13,08 Vigadó Galéria kiállításai 

39,4 39,410 Fejezeti tartalék 

600,0 600,011 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 

80,0 80,013 Nemzeti Szalon programjai 

5 265,65 265,6XXXIV. fejezet összesen:

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS HIVATAL

2 998,9 1 808,1NKFI Hivatal 1
Működési költségvetés1

1 876,2Személyi juttatások1
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502,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 001,3Dologi kiadások3

12,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

415,0Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

1 663,3 1 663,31 Nemzetközi tagdíjak 

460,4 460,42 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének 
támogatása 

3 931,82 998,96 930,7XXXV. fejezet összesen:

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1

1 Devizahitelek kamatelszámolásai 

1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől 
felvett hitelek kamatelszámolásai 

21 170,72 EBB hitelek kamatelszámolásai 

66,53 KfW hitelek kamatelszámolásai 

2 680,04 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 

277,96 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek 
kamatelszámolásai 

276,37 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 

12 820,49 EB/IMF hitelek kamatelszámolásai 

72,311 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 
(külföldi bank felé) 

3 656,612 Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek 
kamatkiadásai 

786,913 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek 
kamatkiadásai 

2 Belföldi devizahitelek kamata 

782,61 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 

2 946,42 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata 

2 Devizakötvények kamatelszámolásai 

1 Külföld felé 

2 098,7267 286,31 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 

31,25 Devizaszámla kamatelszámolásai 

361,96 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények 
kamatkiadásai 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 2

1 Forinthitelek kamatelszámolásai 

2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 

29 338,418 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 

389,519 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 

140,120 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 

2 861,921 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek 
kamatkiadásai 

1 507,122 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt forinthitelek kamata 

2 Államkötvények kamatelszámolása 

1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
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65 544,0670 029,21 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 
kamatelszámolásai 

2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 

135,51 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 

198,92 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények 
kamatelszámolásai 

2 851,44 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 
államkötvények kamatelszámolásai 

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 

46 418,71 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 

45 175,42 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 

14 926,14 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 3

1 Jutalékok és egyéb költségek 

1 Deviza elszámolások 

1 955,71 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 

23 133,92 Forint elszámolások 

1 600,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 

1 094,93 Adósságkezelés költségei 

82 600,01 140 015,4XLI. fejezet összesen:

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései 1
341 400,01 Társasági adó 

15 420,03 Hitelintézeti járadék 

144 200,04 Pénzügyi szervezetek különadója 

28 800,05 Cégautóadó 

83 800,06 Egyszerűsített vállalkozói adó 

49 000,07 Bányajáradék 

39 700,08 Játékadó 

9 Ökoadó 

15 500,01 Energiaadó 

6 000,02 Környezetterhelési díj 

27 000,010 Egyéb befizetések 

44 700,011 Energiaellátók jövedelemadója 

65 000,012 Rehabilitációs hozzájárulás 

56 300,014 Kisadózók tételes adója 

16 400,015 Kisvállalati adó 

54 000,016 Közműadó 

1 500,017 Korkedvezmény-biztosítási járulék 

6 600,018 Reklámadó 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2
3 172 385,01 Általános forgalmi adó 

913 500,02 Jövedéki adó 

19 600,03 Regisztrációs adó 

56 400,04 Távközlési adó 

206 200,05 Pénzügyi tranzakciós illeték 

28 600,06 Biztosítási adó 
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Lakosság költségvetési befizetései 3
1 639 700,01 Személyi jövedelemadó 

500,02 Egyéb lakossági adók 

120 000,04 Lakossági illetékek 

45 500,05 Gépjárműadó 

900,06 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes 
jövedelmeinek különadója 

Egyéb költségvetési bevételek 4

1 Vegyes bevételek 

4 366,08 Egyéb vegyes bevételek 

4 500,09 Kezesség-visszatérülés 

2 Központosított bevételek 

38 558,51 Bírságbevételek 

63 389,02 Termékdíjak 

16 169,13 Egyéb központosított bevételek 

149 000,04 Megtett úttal arányos útdíj 

9 000,05 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 

34 515,86 Időalapú útdíj (HD) 

Költségvetési befizetések 5
45 699,91 Központi költségvetési szervek 

2 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések 

100,01 Központi költségvetési szervek 

450,02 Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

8 004,03 Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos 
önkormányzati befizetések 

10 000,04 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 

Egyéb uniós bevételek 7
11 000,02 Vámbeszedési költség megtérítése 

187,53 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 

4 Uniós támogatások utólagos megtérülése 

42 087,74 Kohéziós Alap 

1 000,05 Strukturális Alapok 

Tőke követelések visszatérülése 8
29,91 Kormányhitelek visszatérülése 

902,0Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 28
Lakástámogatások 29

128 900,01 Egyéb lakástámogatások 

Vállalkozások folyó támogatása 30

2 Egyéb vállalati támogatások 

1 Termelési támogatás 

225,02 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb 
kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 

5,07 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 

3 Normatív támogatások 

23 000,03 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

50,04 Fuvarozók kamattámogatása 

104 000,0Szociálpolitikai menetdíj támogatás 31
Egyéb költségvetési kiadások 32

1 Vegyes kiadások 
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3 000,04 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 

1,05 Szanálással kapcsolatos kiadások 

500,06 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 

7 Védelmi felkészítés előirányzatai 

497,01 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 

1 100,02 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési 
feltételeinek biztosítása 

4 200,011 Egyéb vegyes kiadások 

8 800,012 1% SZJA közcélú felhasználása 

30,019 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 

1,021 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 

1 620,022 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 

4 000,025 Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 33
500,03 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 

kötelezettség 
6 000,04 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 

kötelezettség 
14 838,25 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség 
1 500,07 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettség 
500,010 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő 

fizetési kötelezettség 
20,013 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 

3 000,014 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési 
kötelezettség 

360,015 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 
eredő fizetési kötelezettség 

50,016 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési 
kötelezettség 

50,019 Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési 
kötelezettség 

170,020 E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség 

Kormányzati rendkívüli kiadások 34

2 Pénzbeli kárpótlás 

1 505,51 Pénzbeli kárpótlás 

2 599,12 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 

65,93 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 35

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 

374 224,04 Járulék címen átadott pénzeszköz 

172 743,35 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott 
pénzeszköz 

30 000,09 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

Nemzetközi elszámolások kiadásai 36

1 Nemzetközi tagdíjak 

1 535,91 IBRD alaptőkeemelés 

1 150,52 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 

3,73 CEB tagdíj 

31,54 Bruegel tagdíj 
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5 601,85 EIB tőkeemelés 

192,16 IFC tőkeemelés 

3 101,07 NBB alaptőke hozzájárulás 

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 

1 630,91 IDA alaptőke-hozzájárulás 

45,02 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 

38,83 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 

103,34 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 

40,03 Egyéb kiadások 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 37
37 524,91 ÁFA alapú hozzájárulás 

237 521,42 GNI alapú hozzájárulás 

20 513,23 Brit korrekció 

1 500,0A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához 
kapcsolódó állami támogatások 

38

1,7Követeléskezelés költségei 41
Alapok támogatása 42

1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása 

8 449,01 Költségvetési támogatás 

100 541,72 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-
nak 

11 407,52 Bethlen Gábor Alap támogatása 

5 662,83 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 

5,44 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 
támogatása 

7 686,05 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 

7 636 662,41 333 245,1XLII. fejezet összesen:

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1

1 Értékesítési bevételek 

8 300,01 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 

70,02 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 

3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 

19 068,51 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 

238,32 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 

64,34 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok 
értékesítési bevétele 

2 Hasznosítási bevételek 

1 Bérleti díjak 

68,01 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos 
továbbszámlázott bérleti díj 

528,03 Egyéb bérleti díj 

1 692,94 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok 
bérleti díja 

2 424,32 Vagyonkezelői díj 

26 487,53 Osztalékbevételek 

4 Koncessziós díjak 

4 222,01 Szerencsejáték koncessziós díj 
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265,52 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 

1 635,53 Bányakoncessziós díj 

1 040,04 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 

3 Egyéb bevételek 

169 000,01 Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek 

1 000,02 Vegyes bevételek 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 2

1 Felhalmozási jellegű kiadások 

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 

30 300,01 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott 
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások 

21 965,02 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 

60,03 Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése 

500,02 Egyéb eszközök vásárlása 

4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 

11 000,01 Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 

1 000,03 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kifizetések 

18 000,04 Az MVM Zrt. tőkeemelése 

1 000,05 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának 
megvalósításával kapcsolatos kiadások 

2 100,07 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 

1 400,08 Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások 

600,09 A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási 
központ létrehozásával kapcsolatos kiadások 

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

3 300,01 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 

2 500,02 Ingatlanok őrzése 

1 700,03 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, 
karbantartása 

1 900,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 

22 400,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések 

5 100,02 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 

3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő 
kiadások 

30,01 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 

225,02 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 

10,03 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 

5 500,05 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása 

1 500,06 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 

330,07 Egyéb szerződéses kötelezettségek 

8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások 

1 450,01 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 

700,01 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek 
kiadásai 
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1 700,02 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 

40,02 Eljárási költségek 

3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása 

7 200,01 Az MNV Zrt. működésének támogatása 

9 600,04 Átváltoztatható kötvény kamatfizetése 

1 000,05 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 

2 500,07 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és 
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 

4 000,05 Fejezeti tartalék 

500,06 Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 

1 000,08 ÁFA elszámolás 

236 104,8162 110,0XLIII. fejezet összesen:

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1

1 Értékesítési bevételek 

1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 

250,01 Termőföld értékesítésből származó bevételek 

10,03 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 

2 Hasznosítási bevételek 

8 200,01 Haszonbérleti díj 

300,03 Egyéb bevételek 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 2

1 Felhalmozási jellegű kiadások 

1 Ingatlan vásárlás 

2 000,01 Termőföld vásárlás 

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 

9 900,01 Életjáradék termőföldért 

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

394,01 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 

933,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

700,01 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 

450,02 Eljárási költségek, díjak 

400,03 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 

800,04 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 

33,05 Bírósági döntésből eredő kiadások 

500,04 Fejezeti tartalék 

8 760,016 110,0XLIV. fejezet összesen:

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS ALAP

46 834,5Hazai innováció támogatása 1
5 984,2A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció 

támogatása 
2

10 000,0Befizetés a központi költségvetésbe 3
2 988,9Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 4
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613,0Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való 
részvétel támogatása 

5

7 686,0Kutatási témapályázatok támogatása 6
69 100,0Innovációs járulék 19

1 165,6Egyéb bevételek 20
7 686,0Költségvetési támogatás 23

77 951,674 106,6LXII. fejezet összesen:

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

Aktív támogatások 1
14 000,01 Foglalkoztatási és képzési támogatások 

16 000,0Szakképzési és felnőttképzési támogatások 2
Passzív kiadások 4

50 000,01 Álláskeresési ellátások 

400,04 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 

6 150,0Bérgarancia kifizetések 5
3 050,0Működtetési célú kifizetések 6

270 000,0Start-munkaprogram 8
EU-s elő- és társfinanszírozás 14

7 500,01 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 

11 064,63 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s 
társfinanszírozása 

49 200,04 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak 
előfinanszírozása 

43 000,0TÁMOP intézkedések bevételei 25
Egyéb bevétel 26

1 000,01 Területi egyéb bevétel 

1 000,02 Központi egyéb bevétel 

800,03 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 

63 134,0Szakképzési hozzájárulás 31
1 000,0Bérgarancia támogatás törlesztése 33

141 772,9Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 

35

8 449,0Költségvetési támogatás 36
100 541,7Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 39

360 697,6427 364,6LXIII. fejezet összesen:

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás 2
11 407,53 Eseti támogatás 

Alapból nyújtott támogatások 4
4 820,01 Oktatás-nevelési támogatás 

216,03 Magyarság Háza program támogatása 

4 126,35 Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 

1 835,26 Egyéb támogatások 

810,0Alapkezelő működési költségei 5

11 407,511 807,5LXV. fejezet összesen:
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, 
fejlesztése 

1

4 034,61 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 

336,82 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) 
beruházási munkái és biztonságnövelő programja 

401,0Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 2
4 072,4Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 3

Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 4
88,01 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 

5 092,1RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 
üzemeltetési kiadásai 

5

1 171,6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások 
támogatása 

6

143,9Alapkezelőnek működési célra 7
150,9Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus 

lezárása 
9

Nukleáris létesítmények befizetései 15
21 294,11 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 

6,7Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 16
5 662,8Költségvetési támogatás 18

26 963,615 491,3LXVI. fejezet összesen:

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

2 900,0Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, 
terjesztésének támogatása 

1

1 600,0Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon 
való részvétel támogatása 

2

1 200,0Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel 
támogatása 

3

510,0Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések 
támogatása 

4

7,0Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 5
200,0Épített örökség, építőművészet támogatása 6
708,5Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi 

tevékenységek támogatása 
7

30,0Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 8
15,0Nemzetközi tagdíjak 9

955,0Működési kiadások 10
774,5Kulturális célú központi költségvetési szervek működési 

kiadásainak támogatása 
13

200,0Egyéb bevételek 22
9 000,0Játékadó NKA-t megillető része 24

100,0Kulturális adó 26
400,0Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó 

befizetések 
27

9 700,08 900,0LXVII. fejezet összesen:

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS 
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

4,6Rendszeres befizetés 1
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5,4Költségvetési támogatás 3
9,0Működési kiadások 6
1,0Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 7

10,010,0LXVIII. fejezet összesen:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
2 043 538,51 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és 

munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 

2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 

952 410,01 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 

1 050,02 Megállapodás alapján fizetők járulékai 

11 271,95 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 

11 965,75 Késedelmi pótlék, bírság 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

2 500,03 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 2

1 Nyugellátások 

2 440 510,11 Öregségi nyugdíj 

3 Hozzátartozói nyugellátás 

36 676,11 Árvaellátás 

344 332,72 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 

500,02 Egyszeri segély 

185 208,56 Szolgálatfüggő nyugellátás 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 

4 525,02 Postaköltség 

2 215,13 Egyéb kiadások 

Vagyongazdálkodás 3
1,529,31 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

3 022 737,63 013 996,81 -  3. cím összesen:

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek 5
1 830,0 3 648,91 Központi hivatali szerv 

Működési költségvetés1
1 699,0Személyi juttatások1

476,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 115,1Dologi kiadások3

7,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

181,1Beruházások6
30,0 5 091,92 Igazgatási szervek 

Működési költségvetés1
3 800,6Személyi juttatások1
1 059,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

262,3Dologi kiadások3
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8 740,81 860,010 600,85. cím összesen:

8 740,83 024 597,63 024 597,6LXXI. fejezet összesen:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
347 625,91 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és 

munkáltatói egészségbiztosítási járulék 
639 362,02 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 

28 159,71 Egészségügyi szolgáltatási járulék 

301,32 Megállapodás alapján fizetők járulékai 

16 734,64 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 

147,65 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 

161 754,04 Egészségügyi hozzájárulás 

4 438,55 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 

5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás 

374 224,06 Járulék címen átvett pénzeszköz 

172 743,37 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átvett 
pénzeszköz 

30 000,010 Tervezett pénzeszköz-átvétel 

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

545,01 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 

5 548,12 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 

1 527,03 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 

7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 

7 000,01 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések 

51 000,02 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 

2 137,81 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

2,02 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 

150,01 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással 
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések 

300,02 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 

23 454,712 Baleseti adó 

26 351,013 Népegészségügyi termékadó 

11 500,014 Dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulása 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2

2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

42 400,01 Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély 

2 Táppénz 

58 028,21 Táppénz 

3 015,22 Gyermekápolási táppénz 

7 456,63 Baleseti táppénz 
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3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 

450,04 Egyszeri segély 

844,14 Kártérítési járadék 

7 668,05 Baleseti járadék 

109 500,06 Gyermekgondozási díj 

336 000,07 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 

3 Természetbeni ellátások 

1 Gyógyító-megelőző ellátás 

97 047,51 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 

22 448,22 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 

25 946,83 Fogászati ellátás 

6 196,95 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 

23 171,18 Művesekezelés 

4 596,89 Otthoni szakápolás 

2 000,011 Működési költségelőleg 

67 737,113 Célelőirányzatok 

29 471,215 Mentés 

21 191,317 Laboratóriumi ellátás 

628 823,718 Összevont szakellátás 

10 000,021 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 

10 000,022 Háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme 

4 200,02 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 

200,03 Anyatej-ellátás 

4 Gyógyszertámogatás 

224 414,01 Gyógyszertámogatás kiadásai 

15 700,02 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 

58 000,04 Gyógyszertámogatási céltartalék 

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 

6 200,01 Kötszertámogatás 

200,02 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 

44 900,03 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 

5 334,36 Utazási költségtérítés 

7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett 
ellátások kiadásai 

8 856,61 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 

193,42 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 

1 000,03 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 

224,04 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 

1 730,65 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető 
egészségügyi szolgáltatások 

3 641,18 Természetbeni ellátások céltartaléka 

4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 

1 371,51 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 

2 931,82 Postaköltség 

800,03 Egyéb kiadások 

10,05 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet 
rendezése 

3 600,07 Gyógyszertárak juttatása 
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4 500,08 Gyógyszertárak szolgáltatási díja 

Vagyongazdálkodás 3
9,012,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

1 910 415,51 902 012,01 -  3. cím összesen:

Egészségbiztosítási költségvetési szervek 5
424,6 8 403,51 Központi hivatali szerv 

Működési költségvetés1
5 033,0Személyi juttatások1
1 269,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 150,9Dologi kiadások3

175,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

200,0Beruházások6

8 403,5424,68 828,15. cím összesen:

8 403,51 910 840,11 910 840,1LXXII. fejezet összesen:
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2. melléklet a 2014. évi C. törvényhez

 

 

2. melléklet a 2014. évi …….. törvényhez 

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA  

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 
 
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:     4 580 000 forint/fő 
 
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) szerint 2015. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő 
kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben bírósági döntés alapján év 
közben változik a közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás 
között pénzeszközátadással rendezik. 

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások 
elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a 
támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.  

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. 
Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított 
alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő. 

A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg: 
SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedesre kerekítve 
ahol: 
SZAL = számított alaplétszám, 
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó 

önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a 
számításkor figyelembe venni, 

a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa, 

b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa, 

c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma, 

d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma. 

 
A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők 

figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg: 
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve 
ahol: 
EHL = elismert hivatali létszám, 
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SZAL = számított alaplétszám, 
Ka = a Kiegészítő szabályok 3. ba) alpontja szerinti korrekciós tényező, 
Kb = a Kiegészítő szabályok 3. bb) alpontja szerinti korrekciós tényező, 
Kc = a Kiegészítő szabályok 3. bc) alpontja szerinti korrekciós tényező. 
 
A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után, az 

elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az 
5 000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali 
létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik 
a hivatali feladatok ellátásáról. 

 
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 

 
A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek 

alapján részesülnek támogatásban. 
 

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 
 

FAJLAGOS ÖSSZEG:       22 300 forint/hektár 
 
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó 

építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti 
meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult. 

A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási 
Határadatbázisban (a továbbiakban: FÖMI határadatbázis) nyilvántartott 2013. december 31-ei 
állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. 

 
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 
 

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához 
kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű 
hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a 2013. évi országosan 
összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 

- a 8414021 Közvilágítás szakmai tevékenység (közfeladat) esetén, 
- a 8414022 Közvilágítás szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú 

tevékenység esetén,  
- a 8414025 Közvilágítás államháztartáson kívüli támogatás esetén, 
- a 8414026 Közvilágítás államháztartáson belüli támogatás esetén 

szakfeladatok alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó 
működési kiadások figyelembevételével. 
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Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi: 

Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő 
feletti város 

415 000 Ft/km 

10 001-40 000 fő közötti település 400 000 Ft/km 
10 001 fő alatti település 320 000 Ft/km 

 
A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai 

Hivatal 2013. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 „Jelentés a települések villamosenergia-
ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros 
Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti 
kerületeknél rögzített adatok összegével. 

 
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 
 

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos 
feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2013. évi országosan összesített önkormányzati 
beszámolóban szereplő 

- a 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés szakmai tevékenység (közfeladat) esetén, 
- a 9603022 Köztemető-fenntartás és működtetés szabad kapacitás terhére végzett nem 

haszonszerzési célú tevékenység esetén, 
- a 9603023 Köztemető-fenntartás és működtetés vállalkozási tevékenység esetén, 
- a 9603025 Köztemető-fenntartás és működtetés államháztartáson kívüli támogatás esetén, 
- a 9603026 Köztemető-fenntartás és működtetés államháztartáson belüli támogatás esetén, 
- a 9603011 Hadisírok létesítése, gondozása szakmai tevékenység (közfeladat) esetén, 
- a 9603012 Hadisírok létesítése, gondozása szabad kapacitás terhére végzett nem 

haszonszerzési tevékenység esetén, 
- a 9603015 Hadisírok létesítése, gondozása államháztartáson kívüli támogatás esetén, és 
- a 9603016 Hadisírok létesítése, gondozása államháztartáson belüli támogatás esetén 

szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai 
figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.  
 
Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyeknek a fenti 
szakfeladatokon mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP 
adatszolgáltatás alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a fenti szakfeladatokon nettó 
kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, melyek az 
OSAP adatszolgáltatásban nem szerepeltettek temetőt és 2014. november 14-éig sem jelentik le 
az adatokat a KSH felé, de a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) előzetes 
vizsgálata alapján temetővel rendelkeznek. A november 14-ei határidővel adatot szolgáltató 
önkormányzatok az adatszolgáltatásuk alapján részesülnek támogatásban.  
Azon önkormányzatok, melyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető 
fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti szakfeladatokon nettó működési 
kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó 
kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.  
 
E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek. 
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Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint. 
 
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi: 

 
Megyei jogú város, 40 000 fő feletti 
város 

70 Ft/m2 

10 001-40 000 fő közötti település 104 Ft/m2 
10 001 fő alatti település 69 Ft/m2 

 
A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP 1616 „Jelentés az önkormányzatok 

tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe 
venni. 

 
bd) Közutak fenntartásának támogatása 
 

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz 
kapcsolódóan illeti meg, a 2013. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban 
szereplő 

- az 5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakmai tevékenység 
(közfeladat) esetén, 

- az 5220012 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás terhére 
végzett nem haszonszerzési célú tevékenység esetén, 

- az 5220015 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gondozása államháztartáson 
kívüli támogatás esetén, 

- az 5220016 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gondozása államháztartáson 
belüli támogatás esetén, 

- az 5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szakmai tevékenység (közfeladat) 
esetén, 

- az 5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás terhére végzett nem 
haszonszerzési célú tevékenység esetén, és 

- az 5220033 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység esetén 
szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások 
figyelembevételével. 

 
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi: 
 

Főváros, fővárosi kerületek, megyei 
jogú város, 40 000 fő feletti város 

470 000 Ft/km 

10 001-40 000 fő közötti település 295 000 Ft/km 
10 001 fő alatti település 227 000 Ft/km 

 
A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján 

kell figyelembe venni. 
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c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 

 

FAJLAGOS ÖSSZEG:   2 700 forint/fő, 
 

de  

a)  az 1 000 fő lakosságszám és az alatti azon települések esetében, 
ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 
forintot, településenként legalább 4 000 000 forint, 

b) 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az
egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 forintot, 
településenként legalább 5 000 000 forint, 

c) egyéb településenként legalább 3 000 000 forint. 

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 
13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására.  
 
E mellékletben az adóerő-képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi 
iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat 
a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja tartalmazza.   
 
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG:       2 550 forint/külterületi lakos 

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési 
önkormányzatoknak a 2014. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.  

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG:    1,55 forint/idegenforgalmi adóforint  

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatnak az üdülővendégek 
tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2013. évi tény adatai alapján. Késedelmi 
pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás.  

2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 

ELŐIRÁNYZAT:   76,3 millió forint 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 forint/m3  

 
A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon települési 
önkormányzatokat, amelyek  

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás 
ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,  
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b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott 
településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről 
ártalmatlanítás céljából  

gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 
 
A támogatást a települési önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

becsült évi mennyisége (m3) alapján, a Kiegészítő szabályok 2. a)-b) alpontjai szerint igénylik, és 
annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak 
el. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév utolsó hónapjában 
történik. 

3.  Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 

ELŐIRÁNYZAT:   2 000,0 millió forint 

Budapest Főváros Önkormányzatát támogatás illeti meg a Mötv. 23. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatainak ellátásához.  

4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 

ELŐIRÁNYZAT:  
FAJLAGOS ÖSSZEG: 

    87,0 millió forint 
      2 forint/ki- és belépési adatok 

Az előirányzat a 2014. december 31-ei schengeni külső határszakaszokon (a magyar-ukrán, a 
magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát határszakaszokon) közúti határátkelőhelyet 
fenntartó települési önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a 2013. évi közúti ki- és 
belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok alapján kerül megállapításra, folyósítására egy 
alkalommal, január hónapban kerül sor. 

5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 

ELŐIRÁNYZAT:     4 891,3 millió forint 
 
Az előirányzat a megyei önkormányzatok feladataihoz közvetlenül kapcsolódó kiadások 

támogatását szolgálja. 

millió forint 

Megyei önkormányzatok Támogatás 
 Baranya Megyei Önkormányzat  247,0 
 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  279,4 
 Békés Megyei Önkormányzat  239,9 
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat  318,1 
 Csongrád Megyei Önkormányzat  254,4 
 Fejér Megyei Önkormányzat  255,4 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat  261,2 
 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  283,0 
 Heves Megyei Önkormányzat  226,8 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat  245,9 
 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat  227,6 
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 Nógrád Megyei Önkormányzat  201,2 
 Pest Megyei Önkormányzat  452,1 
 Somogy Megyei Önkormányzat  229,2 
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  286,8 
 Tolna Megyei Önkormányzat  208,3 
 Vas Megyei Önkormányzat  214,6 
 Veszprém Megyei Önkormányzat  238,6 
 Zala Megyei Önkormányzat  221,8 
 Összesen  4 891,3 

6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 

 Előirányzat:   1 000,0 millió forint 

Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2014. 
december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. 

A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú 
tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjáról szóló 
495/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg.  

A támogatás folyósítása január hónap végén a nettó finanszírozás keretében történik. 
 

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:  139 830,0 millió forint 
  
ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS 
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:  
 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS 
KÖZTERHEINEK ELISMERT PÓTLÓLAGOS 
ÖSSZEGE A 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE 

 
4 152 000 forint/számított 
létszám/év 

 
 

35 000 forint/számított 
létszám/3 hónap 

 
ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT 
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS 
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:  

 

 
 

1 800 000 forint/létszám/év 
 
 

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó 
kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert 
átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa 
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foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. 

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben 
foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint 
segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és 
alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladat ellátási helyét 
(székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy 
telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő településen van. 

 
Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegének folyósítása 

három egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott időpontokban 
történik. 

 
a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos 

nevelési igényű gyermekeket is) 
 
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2014/2015. és 

2015/2016. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik.  
 
Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket, 
- akik 2014. december 31-éig, vagy – a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte 

esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 
2014/2015. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai 
nevelést, 

- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2014/2015. nevelési évben legkésőbb 
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe, 

- akik 2015. december 31-éig, vagy – a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte 
esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 
2015/2016. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai 
nevelést, valamint 

- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2015/2016. nevelési évben legkésőbb 
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe. 

 
Nem igényelhető támogatás 
- a 2014/2015. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2014. augusztus 

31-éig betöltötték, 
- a 2015/2016. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2015. augusztus 

31-éig betöltik, 
kivéve, ha a Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható. 

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát a Nkt. 47. § (7) bekezdésében 
meghatározottak szerint kell figyelembe venni.  

 
Nem igényelhető támogatás továbbá azon gyermekek után, akik esetében az intézmény óvodai 

neveléshez kapcsolódó tandíjat állapít meg, továbbá akinek a jegyző vagy a fenntartó felmentést 
adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. 
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Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a 
bölcsődés korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a 
gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei 
között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 
2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 

 
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a 

bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a 
gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei 
között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 
2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 2015. szeptember 1-
jétől egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-
korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő gyermeket, aki 2015. 
december 31-éig betölti harmadik életévét. 

 
b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők 

létszámának meghatározása 
Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik: 
2014/2015. nevelési évre: 
Psz1 = (L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 + Op1 

2015/2016. nevelési évre: 
Psz2 = (L2/Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2 

ahol: 
Psz1; Psz2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évre számított óvodapedagógusok 

létszáma, egy tizedesre kerekítve, 
L1; L2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az a) alpont 

szerinti összes gyermeklétszám, 
Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 4. pontja 

szerint meghatározott csoport átlaglétszám, 
Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz 

- a Nkt.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcsődei 
gondozási), nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és 

- a Nkt.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő 
hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező heti 
óraszáma, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást), korrigálva az intézménytípus-
együtthatóval, 

Vk1; Vk2 = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2014/2015., illetve 

2015/2016. nevelési évben (két tizedesre kerekítve). 
Op1; Op2 = a Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő 

férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó 
óvodapszichológusok létszáma a 2014/2015., illetve a 2015/2016. nevelési évben (egy tizedesre 
kerekítve). 



208 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 
 

 

A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 
segítők száma a Nkt. 2. melléklete, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint elismerhető – a Kjt. alapján foglalkoztatott – létszám, de legfeljebb 

- 2015. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma, 
- 2015. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma, 

egy tizedesre kerekítve. 
Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározásakor a 

Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógus asszisztens csak azon intézményeknél vehető figyelembe, 
ahol legalább 3 csoport működik.  
 

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta, a Nkt. 2. melléklete, 
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint 
elismerhető – a Kjt. alapján – ténylegesen foglalkoztatott segítők egy tizedesre kerekített átlagos 
létszáma alapján történik. 

A pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe. 
 
c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 

bértámogatásának összege 

 
 
A bértámogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

 
2014/2015. nevelési évre: 
Tp1 = Psz1 * ÁBp * 8/12 

Ts1 = S1 * ÁBs * 8/12 

2015/2016. nevelési évre: 
Tp2 = Psz2 * ÁBp * 4/12 

Ts2 = S2 * ÁBs * 4/12 

ahol: 
Tp1;Tp2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér alapú 

támogatása, 
Ts1, Ts2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő 

munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása, 
S1; S2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját 

közvetlenül segítők b) alpont szerinti száma, 
ÁBp = óvodapedagógus átlagbér elismert összege, 
ÁBs = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege. 

 
A 2014/2015. nevelési év átlagbér alapú támogatási összege 4%-ának folyósítása január első 

munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az 
Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2015/2016. nevelési év átlagbér alapú 



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 209
 

 

támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben 
meghatározott időpontokban történik. 

2. Óvodaműködtetési támogatás 

 ELŐIRÁNYZAT:  20 293,2 millió forint 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  70 000 forint/fő/év 

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban 
dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések 
beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos 
működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában 
nevelt – az 1. a) alpontban figyelembe vett – gyermeklétszám után.  

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni. 

A 2014/2015. nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első 
munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az 
Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2015/2016. nevelési évre jutó támogatásnak 
folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott 
időpontokban történik. 

3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 

 501,7 millió forint 
181 000 forint/fő/év 

A támogatás a Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó – az 1. a) 

alpontban figyelembe vett – gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a 
lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az 
óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú 
menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosított. A létszám meghatározásakor 
minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni. E támogatás szempontjából iskolabusz-
szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül kizárólag e célból indított járat(ok) 
igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek 
mellett kísérő utazzon. 

A 2014/2015. nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első 
munkanapján, 12%-ának folyósítása január utolsó munkanapján, ezt követően havonta egyenlő 
részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2015/2016. nevelési évre jutó 
támogatásnak folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben 
meghatározott időpontokban történik. 

Az elszámolásnál a 2014/2015. nevelési évben és a 2015/2016. nevelési évben utaztatott 
gyermekek számát kell figyelembe venni a köznevelési intézmények vezetőjének 
adatszolgáltatása alapján. 
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4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 

 

ELŐIRÁNYZAT:   2 500,0 millió forint 

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok számára a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§-76.§ alapján vállalt működtetési feladataik 
ellátására, a hozzájárulás megfizetésére.  

5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 

ELŐIRÁNYZAT:  2 360,4 millió forint 

 
ALAPFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ 
ÓVODAPEDAGÓGUSOK 

 

- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT 
ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ 
TÁMOGATÁSA: 
 

                          
 
        352 000 forint/fő/11 hónap 

- MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA 
SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 
 

                     
 
      1 286 000  forint/fő/11 hónap 

MESTERFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ 
ÓVODAPEDAGÓGUSOK 

 

- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT 
ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ 
TÁMOGATÁSA: 
 

                          
 
        386 000  forint/fő/11 hónap 

- MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA 
SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 

                      
 
      1 415 000  forint/fő/11 hónap 

 

 
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64.§-a szerinti előmeneteli 

rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során a Pedagógus II. vagy 
Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. A támogatás az önkormányzatot az 
általa fenntartott intézményben 2015. január 1-jén foglalkoztatott, 2014. december 31-éig 
minősítést elnyert pedagógusok száma alapján illeti meg. A minősítést elnyert pedagógusok 
fenntartónkénti adatait a Köznevelési Információs Rendszer adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a 
támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott intézményben ténylegesen 
foglalkoztatott, minősítést elnyert pedagógusok számával nem egyeznek meg, azok 
önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben meghatározott módon és határnapig 
kerülhet sor. 
 

A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben 
meghatározott időpontokban történik. 



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 211
 

 

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 

 ELŐIRÁNYZAT:    25 850,1 millió forint 

A támogatás 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szoctv.) 35. § (1) bekezdése alapján 2015. január–március hónapokban folyósított foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának,  

b) az önkormányzat által 2015. évben fizetendő, a Szoctv. 2014. december 31-én hatályban 
lévő rendelkezései alapján, a Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres 
szociális segély 90%-ának, 

c) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv.  
ca) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra (figyelembe véve 

a Szoctv. 134/C. §-ában foglaltakat is), 
cb) 55/A. § alapján járó adósságcsökkentési támogatásra  

kifizetett összegek 90%-ának, 
d) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve 

társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) 
Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának 
igénylésére szolgál. 

A hajléktalan személyek részére Budapest Főváros Önkormányzata által kifizetett a) és b) pont 
szerinti ellátások, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a kiegészítés a kifizetett 
ellátások 100%-a után igényelhető. 

Az előirányzatból támogatás igényelhető az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, 
az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi 
nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó 
intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének 
rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása 
miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára. 

Az előirányzatból a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én lehullott nagy mennyiségű csapadék 
miatt keletkezett károk enyhítéséről, valamint a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a és 
20-a között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 
88/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, a 
Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én, valamint a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a és 
20-a között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 
1050/2005. (V. 21.) Korm. határozatban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti 
lakossági károk enyhítésére felvett – és a magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítendő 
támogatásként nyújtott – hitel kamatterhének 100%-át visszaigényelhetik. 

2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 30 124,3 millió forint 
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A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok 
egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. 

A támogatás 
- 60%-a az önkormányzatok által a III.1. a) és b) alpontokban szereplő ellátásokhoz 2014. 
február, június és szeptember hónapokban biztosított önrész, 
- 40%-a a települések lakosságszáma 
elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat. 
 
A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos 
arányok: 
 

No. 

Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-
képessége szerint (forint) Elismert százalék 

alsó határ felső határ 

1. 0 18 000 100 
2. 18 001 24 000 50 
3. 24 001 32 000 25 

 
Az adóerő-képesség figyelembevételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1.c) 
alpontja tartalmazza. 

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT: 49 733,3 millió forint 

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 
 
A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben 

meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások 
és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik. 

Ezek a feladatok különösen: 
- a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 
- a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott 

gyermekjóléti szolgálat, a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet, valamint a  
44/A. §-ában nevesített alternatív napközbeni ellátás. 

aa) A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési 
önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000 főt. A 
támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a 
következő képlet szerint: 
T = (L/5 000) x 3 950 000 forint 

ab) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 70 001 – 
110 000 fő lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A támogatás (T) a települési 
önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
T = (L/7 000) x 3 950 000 forint 

ac) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 
110 000 főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A támogatás (T) 
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a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet 
szerint: 
T = (L/8000) x 3 950 000 forint 

  ad)   FAJLAGOS ÖSSZEG:   300 forint/fő 
A támogatás az aa)-ac) alpontok szerinti támogatások kiegészítéseként igényelhető a 
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás – a Kiegészítő szabályok 5.f) alpontnak megfelelő 
–  társult formában történő ellátása esetén, szolgáltatásonként a következők szerint: 
- családsegítésnél a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma alapján, 
- a fajlagos összeg négyszerese igényelhető a gyermekjóléti ellátás feladat ellátásában 

részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma alapján. 
 
Ha az önkormányzat az aa)-ac) alpontok szerinti támogatások esetén csak az egyik 

szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott jogcímen a támogatás 
50%-a igényelhető. 

b) Gyermekjóléti központ 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  2 099 400 forint/központ 

A támogatás a Gyvt. 40. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat 
biztosító gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik. 

A támogatás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 fő lakosságszámú 
települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok száma 
szerint illeti meg. 

c) Szociális étkeztetés 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  55 360 forint/fő 

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés 
feladataihoz kapcsolódik. 

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti 
meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is. 

A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímeken gyermekétkeztetésben 
részesülők után. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető 
figyelembe. 

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.f) 
alpontnak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a 
igényelhető. 

d) Házi segítségnyújtás 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  145 000 forint/fő 
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A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 
63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek 
száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az 
ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra 
meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített 
ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 

Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.f) 
alpontnak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a 
igényelhető. 

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  2 500 000 forint/szolgálat 

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a 
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai 
szabályoknak megfelelően tartja fenn. 

A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti 
meg. 

f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  109 000 forint/fő 

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a 
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali 
ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak 
száma szerint illeti meg. 

Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást, vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet) alapján az akkreditált 
foglalkoztatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át 
igényelheti. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 
nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben 
részesülők. 

Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.f) 
alpontnak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%-a 
igényelhető. 

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 
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 FAJLAGOS ÖSSZEG:  500 000 forint/fő 

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint 
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A 
demens személyek nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az 
ellátásban részesülő személy rendelkezzen az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a 
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, 
neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével. 

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, 
akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási 
támogatást, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak 
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények 
esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag 
étkezésben részesülők. 

Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő 
szabályok 5.f) alpontnak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos 
összeg 110%-a igényelhető. 

h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  310 000 forint/fő 

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a 
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és 
szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, 
akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási 
támogatást, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak 
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a 
Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 
napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-
gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan 
hosszabb ideig távolmaradók. 

Amennyiben a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő 
szabályok 5.f) alpontnak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos 
összeg 120%-a igényelhető. 

 

i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  206 100 forint/számított férőhely 
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A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a 
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően hajléktalanok számára 
nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 

A támogatás a számított férőhelyek után igényelhető.  

A számított férőhelyek számának meghatározása:  

Fh = L/251 

Ahol: 

Fh = a számított férőhelyszám, egész számra kerekítve, 

L = az eseménynapló alapján összesített éves létszám, a heti 6, illetve heti 7 napos 
nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével. Elszámolásnál a 
napi átlagos ellátotti létszám nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 
férőhelyek 120%-át. 
 

Amennyiben a hajléktalanok nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.f) 
alpontnak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a 
igényelhető. 

j) Gyermekek napközbeni ellátása 
ja) Bölcsődei ellátás 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  494 100 forint/fő 
 
A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott  

(napos, hetes) bölcsődébe, valamint a Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény 
esetében a bölcsőde intézményegységbe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. Ha 
az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, akkor az 
ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni. 

 
A bölcsődében ellátott: 

- fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a, 
- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a, 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a 

igényelhető. 

Az ellátottak számának meghatározása:  
- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma 

osztva 235-tel, 
- elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges 

létszáma osztva 235-tel. 
 

A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen 
alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
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férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a 
gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az 
adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet 
hiányzott. 

 
jb) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  268 200 forint/fő 

A támogatás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott 
családi napköziben beíratott és ellátott – legfeljebb 14 éves – gyermekek után vehető igénybe. Ez 
a támogatás igényelhető a Gyvt. 43/A. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által 
fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-ben meghatározott életkorú 
gyermekek után is. 

Általános iskolába járó gyermek után a támogatás csak az iskola nyitvatartási idején kívül 
szervezett ellátás vonatkozásában igényelhető, kivéve a Nkt. 27. § (7) bekezdése szerinti 
magántanulókat, akik után a fenntartó iskolaidőben is jogosult a támogatásra. 2015. szeptember 
1-jétől a Nkt. 8. § (2) bekezdése és a Nkt. 8.§ (5) bekezdése szerinti esetek kivételével az 
óvodáskorú gyermek után a támogatás csak az óvoda nyitvatartási idején kívül szervezett ellátás 
vonatkozásában igényelhető. 

A támogatás 50%-át veheti igénybe a fenntartó: 
- ha a napi nyitvatartási idő összességében nem éri el a heti 20 órát, továbbá 
- azon óvodáskorú és általános iskolás korú gyermekek után, akik esetében az ellátás ideje 

összességében nem éri el a heti 20 órát. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 

figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel, elszámolásnál a havi 
jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján 
összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel. 

Amennyiben a családi napközi ellátás és gyermekfelügyeletről – a Kiegészítő szabályok 5.f) 
alpontnak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a 
igényelhető. 

k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  468 350 forint/férőhely 

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére. 
A támogatás a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen 
betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi 
ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP 
is finanszíroz. 

A támogatásból forrás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből kikerülő 
hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez. 
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A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló 
férőhelyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál az átmeneti szállás esetében a 
gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli menedékhely esetében a rendelkezésre 
álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel. 

Amennyiben a hajléktalanok átmeneti intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.f) 
alpontnak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a 
igényelhető. 
 

4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT: 22 325,8 millió forint   
 
A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott, 

a Szoctv. és Gyvt. szabályainak megfelelően működtetett  
- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását,   
- a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, illetve 
- a gyermekek és családok átmeneti gondozását  

biztosító intézmények egyes kiadásaihoz.  

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 

 SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS 
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 

 2 606 040 forint/számított létszám/év 

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását 
szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján 
elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan 
személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó, valamint a gyermekek és 
családok átmeneti gondozását biztosító települési önkormányzatok részére, az általuk 
foglalkoztatott szakmai munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel 
számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. 

 
A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészítő szabályok 5.l) pontja szerint számított 

segítői létszám után illeti meg. 
 

Az átlagbér alapú támogatás azon települési önkormányzatokat is megilleti, amelyek a 
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására a Gyvt-ben szabályozott módon helyettes szülői 
jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység 
folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján jogosultak, illetve a külön 
jogszabályban meghatározottak szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli 
megállapodás alapján. A támogatás ebben az esetben a helyettes szülői ellátással kapcsolatos 
költségekre fordítható. 

 
aa) Az ellátottak számának meghatározása 
A települési önkormányzatok a Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja szerinti igénylés keretében 

adatot szolgáltatnak az ellátottak létszámáról, amely éves szinten nem lehet több a szolgáltatói 
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nyilvántartásban szereplő létszám 100%-nál. Az ellátottak között 1,2-szeres szorzóval kell 
figyelembe venni azokat a személyeket, akik rendelkeznek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy 
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát megállapító 
szakvéleményével. Az ellátottak számának meghatározása:  

- tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 
365-tel,  

- elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

 
ab) A számított segítői munkatárs létszám meghatározása 
Gsz = L/4  
ahol: 
Gsz = adott évre számított, elismert segítő munkatársak együttes létszáma, egész számra 

felfelé, illetve helyettes szülői ellátás esetén két tizedesre kerekítve, 
L = adott évre elismert aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám. 
 
ac) A szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása:  

Tsz = Gsz * ÁBsz 
ahol: 
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbér alapú támogatása, 
ÁBsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbérének elismert 

összege. 
 
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás 
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk 

fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakását, valamint a 
gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményeiben – ide nem értve a helyettes 
szülői ellátást – az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók 
béréhez, az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a 
szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája 
folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembe 
vételével. 

A támogatás összege (a továbbiakban: T) – a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet: 

T <= Ösz + (Iv * ÁBsz) – Szt 
ahol: 
Ösz = éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás, 
Iv = a finanszírozás szempontjából elismert intézményvezető száma a Kiegészítő szabályok 5. 

l) pontja szerint, 
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege. 
 
Az intézmény-üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a 

Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott 
útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni. 

Az intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak 
összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – a szociális ügyekért felelős miniszter, 
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az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszterek) 2015. január 5-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) alpontja 
szerinti májusi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.  

 
5. Gyermekétkeztetés támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:    58 000,0 millió forint 

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a 
bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára 
biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés egyes 
kiadásaihoz. 
 

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 

DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS 
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:  
 

 
1 632 000 forint/számított létszám/év 
 

A központi költségvetés a Kjt., a Nkt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben és a 
szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a 
kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a 
gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által 
foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális 
hozzájárulási adóhoz. 

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon 
önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a 
szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. 
 

aa) Az ellátottak számának meghatározása 

 
A települési önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, óvodában, nappali rendszerű 

köznevelésben, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos 
személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának 
meghatározása a Kiegészítő szabályok 5.n) pontja figyelembe vételével történik. Ugyanazon 
gyermek, tanuló csak egy feladat ellátási helyen megvalósított étkeztetésnél vehető figyelembe. 

 

ab) A számított dolgozói  létszám meghatározása 
 
A számított dolgozói létszám a – kollégiumi, externátusi étkeztetettek számán kívüli – ellátottak 
számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint a következő 
 

ha L értéke 1-100 közötti: 
Dsz = (L/25+Lk/25)*F 
 
ha L értéke 101-500 közötti: 
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Dsz = (100/25+(L-100)/60+Lk/25)*F 
 
ha L értéke 501-1 000 közötti: 
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(L-500)/70+Lk/25)*F 
 
ha L értéke 1 001-1 500 közötti: 
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(1 000-500)/70+(L-1 000)/75+Lk/25)*F 
 
ha L értéke 1 500 feletti: 
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(1 000-500)/70+(1 500-1 000)/75+(L-1 500)/80+Lk/25)*F 

 
ahol: 
Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve, 
L = adott évre elismert – kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével – aa) alpont szerinti 

összes ellátotti létszám, 
Lk = az adott évre elismert kollégiumi, externátusi létszám, 
F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező, melynek értéke 
 1 feladatellátási hely esetén:  1,0 
 2-3 feladatellátási hely esetén: 1,1 
 4-6 feladatellátási hely esetén: 1,2 
 6 feladatellátási hely felett:  1,3 

 
ac) A dolgozók bértámogatásának meghatározása:  

Tsz = Dsz * ÁBd 
ahol: 
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbér alapú támogatása, 
ÁBd = a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók átlagbérének elismert összege. 
 
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk 

biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi 
kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 

A támogatás összege (a továbbiakban: T) – a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet: 

T <= Kgy – Szt 
ahol: 
Kgy = a gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása (vásárolt szolgáltatás 

esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított ac) alpont szerinti támogatással 
csökkentett éves nyersanyag- és dologi kiadás összege), 

Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege. 
 
A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat 
által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét. 
A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához szükséges adatszolgáltatás 
rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által 
kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni. 
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A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és 
annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy 
lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a miniszterek 2015. január 5-éig döntenek. A 
Kiegészítő szabályok 2.b) alpontja szerinti májusi adatszolgáltatás alapján a miniszterek 
döntésüket módosíthatják. 

 
6. Szociális ágazati pótlék 

Előirányzat:  6 060,9 millió forint 
 

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a 
szerinti, 2015. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez.  

A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti ágazati 
pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem 
nyújtható támogatás az ágazati pótléknak a Kjtvhr. 5. számú mellékletében meghatározott 
összegén felül nyújtott összege és annak közterhei kifizetéséhez.  

A helyi önkormányzat a támogatást – éven belüli elszámolási kötelezettséggel – negyedévente 
igényli. Az igényléshez kapcsolódó adatszolgáltatás formáját, tartalmát és rendjét az 
államháztartásért felelős miniszter által – a szociális ügyekért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérésével – kiadott útmutató rögzíti.  

A 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján benyújtott, 2014. IV. negyedévi elszámolás adatai 
alapján a helyi önkormányzatot előleg illeti meg a 2015. I. negyedévében fizetendő – 2014. 
december, valamint 2015. január-február hónapokra járó – ágazati pótlék kifizetéséhez, melynek 
folyósítása 2015. év első munkanapján történik. Az előleg elszámolása, illetve a további 
negyedévekre járó támogatás igénylése, folyósítása és elszámolása a Kincstár útján az alábbiak 
szerint történik: 

 
No. Megnevezés A támogatási kérelem 

és elszámolás határideje 
A támogatás 

folyósításának időpontja 
1. a II. negyedévi kifizetésekre 

vonatkozó igénylés és az előleg 
elszámolása  

2015. március 13. 2015. április 3. 

2. a III. negyedévi kifizetésekre 
vonatkozó igénylés és a II. 
negyedév elszámolása  

2015. június 12. 2015. július 3. 

3. a IV. negyedévi kifizetésekre 
vonatkozó igénylés és a III. 
negyedév elszámolása  

2015. szeptember 11. 2015. október 2. 

4. a IV. negyedév elszámolása  2015. december 8. amennyiben a IV. 
negyedévi tényleges 
kifizetések a 3. pont szerint 
igényelt támogatást 
meghaladják, a különbözet 
tekintetében 2015. 
december 18. 
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A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása jogvesztő. 

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT: 19 426,7 millió forint 

Az előirányzat a települési önkormányzatokat a muzeális intézmények fenntartásához, a 
nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok ellátásához illeti meg.  
 

a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT: 2 595,0 millió forint 

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát, Szentendre Város 
Önkormányzatát és Tata Város Önkormányzatát a megyei hatókörű városi múzeumok 
fenntartásához az alábbiak szerint illeti meg. 

millió forint 

 Fenntartó önkormányzat  Megyei hatókörű városi múzeum  Támogatás 
 Békéscsaba  Munkácsy Mihály Múzeum 98,1 
 Debrecen  Déri Múzeum 150,2 
 Eger  Dobó István Vármúzeum 174,5 
 Győr  Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 89,8 
 Kaposvár  Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi 

Múzeum 
121,2 

 Kecskemét  Kecskeméti Katona József Múzeum 105,5 
 Miskolc  Herman Ottó Múzeum 193,2 
 Nyíregyháza  Jósa András Múzeum 131,2 
 Pécs  Janus Pannonius Múzeum 185,9 
 Salgótarján  Dornyay Béla Múzeum 99,0 
 Szeged  Móra Ferenc Múzeum 138,5 
 Székesfehérvár  Szent István Király Múzeum 221,2 
 Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum 129,6 
 Szentendre  Ferenczy Múzeum 189,3 
 Szolnok  Damjanich János Múzeum 115,9 
 Szombathely  Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 139,8 
 Tata Kuny Domokos Múzeum 97,2 
 Veszprém  Laczkó Dezső Múzeum 112,7 
 Zalaegerszeg  Göcseji Múzeum 102,2 
 Összesen:  2 595,0 

b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:  2 851,5 millió forint 
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A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre Város 
Önkormányzatát illeti meg a megyei könyvtárak fenntartásához az alábbiak szerint. (A megyei 
könyvtár biztosítja egyben a megyeszékhely megyei jogú város települési nyilvános könyvtári 
ellátását is.) 

millió forint 

 Fenntartó önkormányzat  Megyei könyvtár  Támogatás 
 Békéscsaba  Békés Megyei Könyvtár 116,1 
 Debrecen  Méliusz Juhász Péter Könyvtár  233,8 
 Eger  Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 132,3 
 Győr  Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér 
162,0 

 Kaposvár  Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 100,8 
 Kecskemét  Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 245,9 
 Miskolc  II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 191,2 
 Nyíregyháza  Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 195,8 
 Pécs  Csorba Győző Könyvtár 209,6 
 Salgótarján  Balassi Bálint Megyei Könyvtár  94,1 
 Szeged  Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 203,5 
 Székesfehérvár  Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár  134,3 
 Szekszárd  Tolna Megyei Illyés Gyula Megyei Könyvtár 109,2 
 Szentendre  Pest Megyei Könyvtár  105,3 
 Szolnok  Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény 
129,1 

 Szombathely  Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 119,4 
 Tatabánya  Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár  
125,5 

 Veszprém  Eötvös Károly Megyei Könyvtár  131,0 
 Zalaegerszeg  Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár  112,6 
 Összesen:  2 851,5 

c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési 

feladatainak támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT: 705,7 millió forint 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 400 forint/fő 

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatát 
lakosságszám alapján illeti meg a Mötv., valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: 
Kult. tv.) meghatározott közművelődési feladatainak ellátásához. 

d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:   8 721,0 millió forint 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  1 140 forint/fő de településenként legalább 1 200 000 forint 
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A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, 
valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 
ellátásához. 

A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Város 
Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem 
részesülhetnek. 

e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:  985,0 millió forint 

A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg, a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján 
önkormányzati fenntartásba került muzeális intézmények fenntartásához. 

 
Az egyes települési önkormányzatokat megillető támogatás összegét a kultúráért felelős 

miniszter 2015. január 15-éig határozza meg, az alábbi szempontok figyelembe vételével: 
− a 2009-2013. évek közötti időszak átlagos látogatószáma, illetve a két utolsó lezárt év 

változása,  
− leltározott gyűjtemény nagysága,  
− szakmai besorolás,  
− muzeális intézmények száma, 
− az önkormányzat területi elhelyezkedése. 

 
A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatai (Tatabánya Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának kivételével), Szentendre Város Önkormányzata, Tata Város 
Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem 
részesülhetnek. 

 
A támogatás folyósítása egy összegben, 2015. február hónapban történik. 
 

f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak 

támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:   679,4 millió forint 

A támogatás Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-
ben meghatározott könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatainak ellátásához. 

g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT: 679,4 millió forint 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:   400 forint/fő 

A támogatás a fővárosi kerületek önkormányzatait lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-
ben, valamint Kult. tv.-ben meghatározott közművelődési feladatainak ellátásához. 
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h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:  1 909,7 millió forint 

A támogatást a megyei könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú város és Szentendre 
Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 000 főnél kisebb lakosságszámú – 
könyvtári szolgáltató helyet működtető – településsel 2014. november 17-éig kötött 
megállapodások alapján, a következők szerint: 

ha) 1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település 
                    
FAJLAGOS ÖSSZEG:      668 300  Ft/település 
 
hb) 1 001 – 1 500 fő lakosságszám közötti település 
                    
FAJLAGOS ÖSSZEG:        1 060 760 Ft/település 
 
hc) 1 501 – 5 000 fő lakosságszám közötti település 
                    
FAJLAGOS ÖSSZEG:       1 002 460 Ft/település 
 

A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok  
2.a) pontja tartalmazza. A támogatás folyósítása február 1-jéig egy összegben történik. 

 
i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 

ELŐIRÁNYZAT:         300,0 millió forint 
 

A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint nyilvános könyvtárat fenntartó települési 
önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár 
állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, 
berendezési tárgyainak gyarapítására. 

 
A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei könyvtárat fenntartó 

önkormányzatok által a 2014. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra 
fordított összegek (a továbbiakban: 2014. évi önkormányzati hozzájárulás) arányában kell 
megállapítani.  
 

A 2014. évi önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe az állami 
támogatások – a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény 2. melléklet IV.1.d) pontja szerinti támogatás kivételével –, a pályázati forrásból és az 
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatásából származó összeg. 
 

A támogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
 

T = Ki*(Ei/∑K) 
 

ahol: 
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T = az önkormányzatot megillető támogatás összege 
Ki= a 2014. évi önkormányzati hozzájárulás összege 
Ei = az előirányzat összege 
∑K= a Ki országosan összesített összege. 

 
Egy önkormányzatot ezen a jogcímen legfeljebb 30 000 000 forint támogatás illet meg. 
 
Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a fenti képlet szerint a 

támogatás számított összege nem éri el a 10 000 forintot. Ezen önkormányzatok kiadásait a végső 
támogatás meghatározásánál nem kell figyelembe venni. Az emiatt fennmaradó összeget a 
támogatásban részesülő önkormányzatok között kell felosztani.  
 

A támogatás folyósítása 2015. április hónapban egy összegben történik.  
 

2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 
szervezetek támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT: 11 338,6 millió forint 

Az előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. és 12. §-ában 
meghatározott, települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott nemzeti vagy 
kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezetek művészeti és létesítménygazdálkodási célú 
működési támogatására szolgál az alábbiak szerint. 

a) Színházművészeti szervezetek támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:  9 476,0 millió forint 

aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási 

célú működési támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:  2 493,8 millió forint 

 

 

    

 Települési 
önkormányzat 

 Színházművészeti szervezet  Művészeti 
támogatás 

Működési 
támogatás 

 Debrecen  Csokonai Színház 314,4 209,6 
 Győr  Győri Nemzeti Színház 300,5 200,3 
 Miskolc  Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 307,3 204,8 
 Pécs  Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 263,9 176,0 
 Szeged  Szegedi Nemzeti Színház 310,2 206,8 
 Összesen:  1 496,3 997,5 

millió forint
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ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási 

célú működési támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:  6 982,2 millió forint 
    

 Települési 
önkormányzat 

 Színházművészeti szervezet  Művészeti 
támogatás 

 Működési 
támogatás 

 Békéscsaba  Békéscsabai Jókai Színház 166,9 126,8 
   Békéscsabai Napsugár Bábszínház 23,3 

 Budaörs  Budaörsi Latinovits Színház 46,9 31,3 

 Budapest  
 Főváros 
   

 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 213,0 

1 285,0 

Centrál Színház Színházművészeti 
Nonprofit Kft. 

84,0 

 József Attila Színház Nonprofit Kft. 123,9 
 Katona József Színház Nonprofit Kft. 228,1 
 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
Nonprofit Kft. 

138,5 

 Madách Színház Nonprofit Kft. 120,0 
 Örkény István Színház Nonprofit Kft. 153,4 
 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 134,5 
 Thália Színház Nonprofit Kft. 121,2 
 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit 
Kft. 

134,5 

 Új Színház Nonprofit Kft. 148,1 
 Vígszínház Nonprofit Kft. 328,6 

 Budapest XI. 
kerület 

 Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 

19,6 13,1 

 Debrecen Vojtina Bábszínház 34,9 23,2 
 Dunaújváros  Bartók Kamaraszínház és Művészetek 

Háza 
45,5 30,3 

 Eger  Gárdonyi Géza Színház 120,5 
95,3 

  Harlekin Bábszínház 22,6 
 Győr  Vaskakas Bábszínház 43,6 29,1 
 Kaposvár  Csiky Gergely Színház Közhasznú 

Nonprofit Kft. 
169,9 113,3 

 Kecskemét  Katona József Színház 154,9 
127,5 

 Ciróka Bábszínház 36,4 
 Miskolc  Miskolci Csodamalom Bábszínház 

Nonprofit Kft. 
26,8 17,9 

 Nyíregyháza  Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 215,1 143,4 
 Pécs  Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. 27,7 

32,0 
Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 20,3 

 Sopron  Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 122,5 81,7 
 Szeged  Kövér Béla Bábszínház 15,1 10,0 

millió forint
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 Székesfehérvár  Vörösmarty Színház 181,1 120,7 
 Szolnok  Szigligeti Színház 197,2 131,5 
 Szombathely  Mesebolt Bábszínház 39,0 

110,1 
  Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 126,1 
 Tatabánya  Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari 

Színház, Népház 
81,6 54,4 

 Veszprém  Veszprémi Petőfi Színház 150,5 
117,6   Kabóca Bábszínház és Gyermek 

Közművelődési Intézmény 
26,2 

 Zalaegerszeg  Hevesi Sándor Színház 120,7 
98,4 

  Griff Bábszínház 26,9 
 Összesen:  4 189,6 2 792,6 

b) Táncművészeti szervezetek támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:  122,9 millió forint 

ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú 

működési támogatása 

   millió forint 

Települési 
önkormányzat 

Táncművészeti Szervezet 
Művészeti 
támogatás 

Működési 
támogatás 

 Győr  Győri Balett 37,0 20,0 

bb) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú 

működési támogatása 

   millió forint 

Települési 
önkormányzat 

Táncművészeti Szervezet 
Művészeti 
támogatás 

Működési 
támogatás 

Balatonföldvár Előadó-és Alkotóművészeti Alapítvány 11,4 0,0 
 Budapest XIII. 
kerület 

 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

1,0 5,0 

 Tápiószele  Bozsik Yvette Alapítvány 39,0 0,0 
Törökbálint Univers’ Art Művészeti Egyesület 9,5 0,0 
 Összesen:  60,9 5,0 

c) Zeneművészeti szervezetek támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT: 1 739,7 millió forint 

ca) Zenekarok támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:  1 588,4 millió forint 

caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása 

  millió forint 
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Települési 
önkormányzat 

Zenekar Támogatás 

 Budapest XIII. kerület  Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 46,0 
 Debrecen  Kodály Filharmónia - Kodály Filharmonikusok 174,4 
 Győr  Győri Filharmonikus Zenekar 165,6 
 Miskolc  Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 186,8 
 Pécs  Pannon Filharmonikus Zenekar Nonprofit Kft. 195,5 
 Szeged  Szegedi Szimfonikus Zenekar 190,9 
 Szombathely  Savaria Szimfonikus Zenekar 164,4 
 Összesen:  1 123,6 

cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása 

  millió forint 

Települési 
önkormányzat 

Zenekar Támogatás 

 Budapest III. kerület  Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. 40,0 
 Budapest IX. kerület  MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány 124,9 
 Budapest XI. kerület  Budapesti Vonósok Alapítványa 20,2 
 Budapest XIV. kerület  Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft. 64,9 
 Budapest XXII. 
kerület 

 Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar 
Nonprofit Kft. 

124,5 

 Szolnok  Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 70,6 
 Veszprém  Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület 19,7 
 Összesen:  464,8 

cb) Énekkarok támogatása 

 ELŐIRÁNYZAT:  151,3 millió forint 

cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása 

  millió forint 

Települési 
önkormányzat 

Énekkar Támogatás 

 Debrecen  Kodály Filharmónia - Kodály Kórus 81,5 
 Nyíregyháza  Nyíregyházi Cantemus Kórus 45,0 
 Összesen:  126,5 

cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 

  millió forint 

Települési 
önkormányzat 

Énekkar Támogatás 

 Szolnok  Szolnoki Szimfónikus Zenekar Nonprofit Kft-
Bartók Béla Kamarakórus 

24,8 

millió forint
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V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS 

 A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint az e melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.e), 
I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd) és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig  
(a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő 
támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és 
kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2013. évi 
iparűzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint: 

 

No. 

Kategóriák a települési önkormányzat egy 
lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint) 

Támogatáscsökkentés 
mértéke a számított 
bevétel százalékában 

Kiegészítés 
a beszámítás, kiegészítés 
alapjának százalékában alsó határ felső határ 

1. 
 

1 5000 0 25 

2. 5 001 8 500 0 15 
3. 8 501 10 000 10 0 
4. 10 001 12 000 20 0 
5. 12 001 15 000 40 0 
6. 15 001 18 000 60 0 
7. 18 001 24 000 85 0 
8. 24 001 36 000 95 0 
9. 36 001 42 000 100 0 
10. 42 001 60 000 105 0 
11. 60 001 100 000 110 0 
12. 100 001  120 0 

 
Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a 3-12. 
kategóriákban 10 százalékponttal kisebb.  

A számított bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok 
között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 
2006. évi CXXXIII. törvény 3. §-a, illetve a törvény melléklete szerint kerül megosztásra. Az 
adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1.c) alpontja 
tartalmazza. Budapest Főváros lakosságszámaként az egy főre jutó adóerő-képesség számításakor 
a fővárosi kerületek együttes lakosságszámát kell figyelembe venni. 

Kiegészítő szabályok: 
 

1. Általános szabályok 

 

a) Az e melléklet szerinti támogatások 2015. december 31-ig használhatók fel. 
b) A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2014. november 1-jei állapotnak 

megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a 2014. január 1-jei 
állapotnak megfelelő, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
adatait kell figyelembe venni. 
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c) Az I.1.c), III.2., III.5.b) és V. pontok szerinti adóerő-képesség figyelembe vétele a 
következők szerint történik: 
A 2013. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 
2014. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2013. évi iparűzési 
adóalap összegéről. A 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében adatot nem 
szolgáltató községi, nagyközségi önkormányzat esetében az egy lakosra jutó elvárt iparűzési 
adó megegyezik az adatot szolgáltató községi, nagyközségi önkormányzatok egy lakosra jutó 
iparűzési adóalapja – a legalacsonyabb és legmagasabb egy lakosra jutó iparűzési adóalapú 
községi, nagyközségi önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított 
átlagával. 
2014. évben, a Mötv. 98. §-a szerint, megalakult önálló község önkormányzatának (a 
továbbiakban: 2014. évben megalakult önkormányzat) egy lakosra jutó iparűzési adóerő-
képessége megegyezik azon települési önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-
képességével, amelyből megalakult (a továbbiakban: kiválással érintett önkormányzat). A 
kiválással érintett önkormányzat iparűzési adóalapját az érintett önkormányzatok között 
lakosságszám szerint kell megosztani.  

d) A II., III.3., III.4. és III.5. pontjai szerinti támogatások a Mötv. alapján létrehozott társulások 
útján ellátott feladatok után is igényelhetők.  

e) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren 
keresztül 2015. január 5-éig a települési önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e 
melléklet I.1–I.4. pontok, II.1-II.3. és II.5. pontok, III.2–III.5. pontok és IV.1.h) alpont 
szerinti, 2015. január 31-éig az e melléklet IV.1.e) pont szerinti, valamint 2015. március 31-
éig az e melléklet IV.1.i) pont szerinti támogatások települési önkormányzatokat megillető 
összegét. 

f) Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény szabályait. 

 
2. Az e melléklet szerinti támogatások meghatározásához, módosításához, a helyi 

önkormányzatok egymás közötti, illetve a helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek 

történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárásrend: 

 

a) Támogatások meghatározása 

No. 
Adatszolgáltatás 

időpontja 
Támogatás 

jogcíme 
Adatszolgáltatás alapja Adatszolgáltatás célja 

1. az Ávr. szerint I.2. a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz becsült 
évi mennyisége (m3) alapján 

a lakossági díjak 
csökkentését célzó 
támogatás megalapozása 

 2.  az Ávr. szerint  II.1. 
és II.2. 

gyermeklétszám a 2014/2015. 
nevelési évi nyitó (október 1-
jei) tényleges, a 2014. 
december 31-ei állapotra 
becsült adatok, a 2015/2016. 
nevelési évi becsült adatok 
alapján, illetve a vezetői 

a felmért gyermeklétszám, 
vezetői órakedvezmény 
miatti pedagógus 
többletlétszám, illetve 
segítők létszáma alapján a 
2015. évi bértámogatás és 
óvodaműködtetési 
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órakedvezmény miatti 
pedagógus többletlétszám, 
valamint a segítők létszáma a 
becsült adatok alapján 

támogatás megalapozása 

 3. az Ávr. szerint  II.3. e tábla 2. pont szerinti 
gyermeklétszámából a 
2014/2015. nevelési évben 
ténylegesen utaztatott 
gyermekek, továbbá 
2015/2016. nevelési évben az 
utaztatott gyermekek becsült 
száma 

utaztatott gyermekek 
támogatásának 
megalapozása 

 4.  az Ávr. szerint  III.3. éves becsült ellátotti adatok a III.3. szerinti jogcímek 
támogatásának 
megalapozása 

 5.  az Ávr. szerint  III.4. a bértámogatás 
megállapításához az ellátottak 
éves becsült száma; az 
intézmény-üzemeltetési 
támogatáshoz a 2014. évi 
igénylés, valamint az 
időarányos teljesítés és a 2015. 
évi paraméterek 
figyelembevételével 2015. 
évre becsült adatok 

2015. évi szakmai dolgozók 
bértámogatása és az 
intézmény-üzemeltetési 
támogatás megalapozása 

6.  az Ávr. szerint  III.5. a bértámogatás 
megállapításához az éves 
becsült ellátotti adatok és 
feladatellátási helyek száma; 
az üzemeltetési támogatás 
megállapításához a 2015. évi 
feladatellátás becsült adatai 

a dolgozók bértámogatása 
és a gyermekétkeztetési 
üzemeltetési támogatás 
megalapozása  

 7. az Ávr. szerint  IV.1.h) 2014. november 17-ei 
tényadatok 

 a megyei könyvtárral 2014. 
november 17-éig 
megállapodást kötő 
önkormányzatok számának 
felmérése a megyei jogú 
városok adatszolgáltatása 
alapján 

8. 2015. február 27. IV.1.i) Az önkormányzat által 2014. 
évben saját bevételei terhére 
könyvtári 
állománygyarapításra fordított 
összeg  

A települési 
önkormányzatok könyvtári 
célú érdekeltségnövelő 
támogatásának 
megalapozása 
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b) Támogatások évközi módosítása 

No. 
Adatszolgáltatás 

időpontja 
Támogatás 

jogcíme 
Adatszolgáltatás alapja 

Finanszírozás 
kezdő hónapja 

1.  2015. május 15.  I.2., II.1., 
II.2., 
II.3., 

III.3., III.4., 
III.5. 

 a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz becsült 
évi mennyisége (m3) 
módosítható; az óvodások 
száma, a vezetői 
órakedvezmény miatti 
pedagógus többletlétszám, 
illetve a segítők létszáma, 
valamint a szociális jogcímek 
esetében a becsült éves 
ellátotti adatok módosíthatók;  
a III.4. és III.5. jogcímnél a 
becsült éves ellátotti adatok, és 
az üzemeltetési támogatás 
megállapításához a 2015. évi 
feladatellátás becsült adatai 
módosíthatók 

I.2. esetében 2015. 
szeptember; 
II.1., II.2., II.3., III.3., 
III.4.a) és III.5.a) esetében 
2015. július; III.4.b) és 
III.5.b) esetében 2015. 
augusztus 

 

2.  2015. október 1.  I.2., II.1., 
II.2., 

II.3.,  III.3., 
III.4.a), 
III.5.a) 

a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz becsült 
évi mennyisége (m3) 
módosítható; az óvodások 
száma, a vezetői 
órakedvezmény miatti 
pedagógus többletlétszám, 
illetve a segítők létszáma, 
valamint szociális és 
gyermekétkeztetési jogcímek 
esetében a becsült éves 
ellátotti adatok módosíthatók 

 2015. december 

c) A települési önkormányzatok egymás közötti, illetve települési önkormányzaton kívüli  
(a továbbiakban: körön kívüli) szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvétele 

No. 
Adat-szolgáltatás 

időpontja 
Támogatás 

jogcíme 
Adatszolgáltatás alapja 

Finanszírozás 
kezdő hónapja 
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 1. 2015. május 15.  II.1., II.2.,  
II.3., II.5., 

III.5. 

 2015. szeptember 1-jével 
történő fenntartóváltozás 
jelzése, az a) pont szerinti 
felmérés során megadott 
adatok megbontásával, 
továbbá a II.5. jogcím 
esetében a minősített 
pedagógusok 
intézményváltásának jelzése 

2015. szeptember 

   III.3., III.4.   2015. július 1-jével történő 
fenntartó-változás jelzése, az 
a) pont szerinti felmérés során 
megadott ellátotti adatok 
megjelölésével 

2015. július; 
III.4. esetében 2015. 
augusztus 

 2. 2015. október 1.  II.5., III.3., 
III.4.a), 
III.5.a) 

 2015. december 1-jével 
történő fenntartóváltozás 
jelzése, az a) pont szerinti 
felmérés során megadott 
adatok megbontásával, 
továbbá a II.5. jogcím 
esetében a minősített 
pedagógusok 
intézményváltásának jelzése 

2015. december 

 
A települési önkormányzat körön kívüli szervezetnek történő átadás-átvétel esetén az átadást, 
átvételt tanúsító okmányokat a felmérés lezárását követően a Kincstárnak küldi meg. A 
kérelemhez mellékelni kell az átadó és az átvevő között kötött megállapodást, az átadás-átvételről 
szóló képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvevő feladatellátáshoz 
szükséges működési engedélyét (szociális ellátások esetében a szolgáltatói nyilvántartásba 
történő bejegyzést igazoló dokumentumot), valamint a feladatot átadó és átvevő nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy az e törvény alapján számára biztosított támogatások igényléséről vagy 
lemondásáról gondoskodott. 
 
A települési önkormányzatok, a települési, területi nemzetiségi önkormányzatok, az országos 
nemzetiségi önkormányzatok, a központi költségvetési szervek valamint a nem állami 
szervezetek közötti feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele esetén, amennyiben az intézmény 
átadás-átvételének időpontja (tényleges átadás-átvétel) nem esik egybe a fenti táblázatban 
szereplő fenntartóváltási időpontokkal (finanszírozási átadás-átvétel), úgy ezen időpontig az 
érintett felek a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás 
útján rendezik. A finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig időarányos támogatás abban az 
esetben illeti meg a feladatot, intézményt átadó települési önkormányzatot, ha a feladatot átvevő 
az intézmény, szolgáltatás tekintetében a tényleges átadás-átvétel időpontjától kezdve működési 
engedéllyel (szociális ellátások esetében a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést igazoló 
dokumentummal) rendelkezik. Ellenkező esetben a feladatot, intézményt átadó települési 
önkormányzat köteles lemondani a tényleges átadás-átvétel időpontjától a finanszírozási átadás-
átvétel időpontjáig tartó időszakra jutó időarányos támogatásról. 
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Az ellátottak arányában kell megosztani: 

- a III.4.b) alpont szerinti támogatást az időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalanok 
tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeinek, illetve a gyermekek átmeneti 
gondozásával kapcsolatos feladatok, 

- a III.5.b) alpont szerinti támogatást a gyermekétkeztetési feladat 
települési önkormányzatok közötti átadás-átvétele esetén.  

Ha a települési önkormányzat körön kívüli szervezetnek ad át  
- óvodaintézményt, úgy a II.2. és II.3. pontok szerinti,   
- III.4. pont szerinti intézményt, úgy a III.4.b) alpont szerinti, 
- gyermekétkeztetési feladatot, úgy a III.5.b) alpont szerinti 

támogatásról, vagy annak az átadással érintett ellátottakkal arányos, illetve időarányos részéről le 
kell mondania.  
 
A III.3.ad) alpont szerinti támogatás esetében nincs lehetőség átadás-átvételre. Amennyiben a 
fenntartó-változás következtében a települési önkormányzat nem, vagy alacsonyabb összegű 
támogatásra jogosult e jogcímeken, úgy a különbözet lemondásnak minősül. 

 
3. Az I. pont szerinti támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok 

 
a) A I.1.a) alpont szerinti számított alaplétszám számításakor a település típusára, a 

lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az 
alábbi táblázat szerint kell figyelembe venni: 

 
  Lakosságszám alsó és   Elismert köztisztviselői létszám 

 No.  felső határa  minimum  maximum 
  a  b  c  d 

 A.  Községek 
A.l.  2 000-3 000  6  8 
 A.2.  3 001-5 000  8  14 
 A.3.  5 001-11 000  14 23 
 B.  Városok 
B.l.  1 105-5 000  10 19 
 B.2.  5 001-10 000  19  26 
 B.3.  10 001-20 000  26  40 
 B.4.  20 001-34 900  40  58 
 B.5. 34 901-42 200 58 85 
 C.  Megyei jogú városok 

 C.1.  34 040-60 000  76  135 
 C.2.  60 001-100 000  135  200 
 C.3.  100 001-205 000  200  282 
 D.  Fővárosi kerületek 

 D.1.  22 281-60 000  64  112 
 D.2.  60 001-100 000  112  131 
 D.3.  100 001-134 400  131  157 
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b) A I.1.a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényezők a következők: 
 

ba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszáma alapján: 

 Megnevezés  Fenntartó 
önkormányzatok 

együttes lakosságszáma 

 Fenntartó önkormányzatok 
száma 

 Korrekciós 
tényező 

ba.l) 3 000 fő alatt 

 2-5 önkormányzat  0,13 

 6-7 önkormányzat  0,15 

 8-9 önkormányzat  0,17 

 10 vagy több önkormányzat  0,19 

   3-5 önkormányzat  0,12 
ba.2)  3 000-5 000 fő között  6-7 önkormányzat  0,14 

   8-9 önkormányzat  0,16 
   10 vagy több önkormányzat  0,18 
   3-5 önkormányzat  0,06 

 ba.3)  5 000 fő felett  6-7 önkormányzat  0,08 
   8-9 önkormányzat  0,10 
   10 vagy több önkormányzat  0,12 

bb) közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2014. 
december 1-jei állapotnak megfelelő száma alapján (ide nem értve az átalakult nemzetiségi 
önkormányzatot): 

bb.1) 2-3 nemzetiségi önkormányzat: 0,04, 
bb.2) 4 vagy több nemzetiségi önkormányzat: 0,07, 

bc) közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat: 0,04. 
 

c) Az I.1. jogcím beszámítással csökkentett összegének folyósítására vonatkozó szabályok: 

ca) az I.1. jogcím szerinti támogatás beszámítás előtti összegének meghatározásakor 2015. 
január és február hónapokban az önkormányzatot I.1.a) jogcímen megillető támogatás 
helyett a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 2. melléklet I.1.a) alpontja szerint 
megállapított támogatást kell figyelembe venni. Az így meghatározott éves támogatás 
beszámítás utáni összege (a továbbiakban: ideiglenes támogatás) időarányos összegének 
folyósítása az Ávr.-ben január és február hónapokra meghatározott mértékben és 
időpontokban történik.  

cb) A 2015. március havi nettó finanszírozás keretében egy összegben kell érvényesíteni az 
I.1. jogcím szerinti támogatás beszámítás utáni, 2015. január és február hónapra jutó arányos 
összege és az ideiglenes támogatás január és február hónapban folyósított összege közötti 
különbséget. Ezt követő hónapokban az I.1. jogcím szerinti támogatás időarányos 



238 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 
 

 

összegének folyósítása a nettó finanszírozás keretében az Ávr.-ben meghatározottak szerint 
történik. 

 
d) Az I.1. pont szerinti támogatás, valamint a 2014. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. 

pontja szerinti támogatás elszámolásának államháztartásról szóló jogszabályok szerinti 
felülvizsgálata során, ahhoz kapcsolódóan a Kincstár betekinthet az önkormányzatnál 
rendelkezésre álló, adótitkot is tartalmazó okiratokba, dokumentumokba, az idegenforgalmi 
adó és iparűzési adó bevallásokba. 

 
e) Amennyiben az OSAP I.1.bb)-bd) alpont szerinti támogatást megalapozó adatok magasabbak, 

mint az ezen időpont szerinti tényleges adatok, úgy az OSAP adatszolgáltatás – 2015. június 
30-áig történő – javítása alapján az I.1. bb)-bd) alpontokhoz kapcsolódó támogatásokban 
történő változások finanszírozása augusztus hónaptól történik. 

 
f) Az I.1.b) alpont szerinti támogatások megállapításakor a kiválással érintett önkormányzatnak 

a FÖMI határadatbázis I.1.ba)  alpont szerinti és az OSAP I.1.bb)-bd) alpont szerinti adatait 
lakosságarányosan meg kell osztani a 2014. évben megalakult önkormányzattal. 

 
g) Az I.1.e) alpont szerinti támogatás megállapításakor a kiválással érintett önkormányzat 2013. 

évi idegenforgalmi adóbevételének tényadatát lakosságarányosan meg kell osztani a 2014. 
évben megalakult önkormányzattal.  

 
h) Az I. pontban szereplő támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok:  

ha)  Az I.1.a)-e) alpontok szerinti támogatások e melléklet V. pontja szerinti 
Beszámítással csökkentett, kiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az 
igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal 
kapcsolatos működési kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel.  

Turisztikai kiadások alatt különösen a turisztikai fejlesztések, helyi/térségi turisztikai 
desztinációs menedzsment szervezetnek működésre és fejlesztésre történő 
forrásátadás, a település közigazgatási területén található turisztikai vonzerőkkel, 
szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing kiadások (kutatás, promóció, oktatás), 
turisztikai vonzerővel bíró rendezvényekkel, garantált programokkal kapcsolatos 
költségek, műemlékek turisztikai célú felújítása, látogathatóvá tétele, továbbá a 
turizmus által érintett területek, a turisztikai vonzerők és szolgáltató helyek 
környezetében  infrastrukturális (utak, parkolók, turisztikai információs táblák, 
kerékpárutak, jelzett turistaútvonalak) és városképi (zöldfelületek, díszkivilágítás, 
díszburkolat) elemek létesítése, karbantartása, fenntartása ismerhető el. 

hb)  Az I.2. pont szerinti támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a 
lakossági ráfordítások (díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából 
kizárólag a „Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése”, valamint a 
„Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása” kormányzati funkciókon elszámolt 
kiadások vehetők figyelembe. 

hc)  Az I.3., I.5. és I.6. pontok szerinti támogatások az adott pontban leírtak szerint 
használható fel.  
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hd)  Az I.4. pont szerinti támogatás a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége 
érdekében felmerülő működési célú kiadásokra használható fel, a személyi jellegű 
kiadások kivételével. A támogatás szempontjából kizárólag a „Közutak, hidak, 
alagutak üzemeltetése, fenntartása”, valamint a „Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
4. A II. pont szerinti támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok 

 

a) Az óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása az alábbi adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és számítások 
figyelembevételével történik. 
 
aa) Nevelési-szervezési paraméterek: 

Foglalkozás-szervezés 

Gyermekek heti 
foglalkoztatási 

időkerete 

Csoport 
átlaglétszám 

Óvodapedagógus 
kötött munkaidő 

 
Intézménytípus-

együttható 

 1  2  3  4  5 
gyermekek nevelése a napi 
8 órát nem éri el 

 30,5  20  32  0,85 

gyermekek nevelése a napi 
8 órát eléri vagy 
meghaladja 

 61,0  20  32  0,85 

A gyermekeket aszerint kell a megfelelő csoportban figyelembe venni, hogy a gyermek 
havonta átlagosan hány órát tartózkodik az óvodában. 

 
ab) Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számítása 
2014/2015. nevelési évre: 

 
2015/2016. nevelési évre: 

 
ahol: 
Vk1; Vk2 = a 2014/2015., illetve a 2015/2016. nevelési évben a vezetői órakedvezményből 

adódó létszámtöbblet, 
V1; V2 = a Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de legfeljebb 

- 2015. év első 8 hónapjában a 2014/2015. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési 
statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott, 

- 2015. év utolsó 4 hónapjában a 2015/2016. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési 
statisztikai állapotra becsült 
vezetői létszám. 
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Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a köznevelési statisztikában 
szerepeltetett vezetői létszám alapján történik. 

Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra – a Nkt. 5. mellékletében – megállapított kötelező 

nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege. 
 

b) A Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény esetében a II.1.-II.3. alpontok 
szerinti támogatásokat kizárólag az óvoda intézményegységre vonatkozó létszámadatok 
alapján kell megállapítani. 

 
c) A II. pont szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok 

A II.1.-II.3. és II.5. pontok szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett 
óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt 
vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag a 
„Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 
feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint a „Gyermekétkeztetés” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

5. A III. pont szerinti támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok 

 

a) Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (idős és hajléktalan személyeket 
ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását 
biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak 
végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – 
egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi 
jogviszony egy év folyamatos távollét esetén megszűnik. 

b) A települési önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. 
§-a szerinti ellátási szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, a Mötv. 41. § (6) 
bekezdése alapján kötött szerződés keretében történő ellátása esetén a támogatás igénylésére a 
szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett fenntartója jogosult. 
E szabály alól kivételt képez a III.3.a) alpont szerinti jogcím, amely esetében – szerződés 
esetén is – az a települési önkormányzat jogosult a támogatás igénylésére, amely számára 
szerződés alapján más önkormányzat vagy fenntartó biztosítja az ellátást. 

c) A III.2. pont szerinti támogatás megállapításakor a kiválással érintett önkormányzatnak járó 
támogatást lakosságarányosan meg kell osztani a 2014. évben megalakult önkormányzattal. 

d) A III.3. és III.4. pontokban szereplő támogatásokat azok a települési önkormányzatok vehetik 
igénybe, amelyek 

- az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység tekintetében a 
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, és 

- a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra befogadást 
nyertek, vagy a támogatásra befogadás nélkül is jogosultak. 
 

e) A Mötv. szerinti társulás keretében történő működtetés esetén 
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- a III.3.a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települések 
összlakosságszámát kell figyelembe venni, 

- a III.3.b) alpont alatti támogatás akkor vehető igénybe, ha a társult települések 
lakosságszáma együttesen meghaladja a 40 000 főt. 

 
f) A III.3. pont szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás akkor 

igényelhető, ha  

- a feladat ellátásáról a Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású intézménye, 
szolgáltatója útján gondoskodik, és 

- a feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat 
ellátását nem biztosítják, az adott feladat tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük 
bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint 

- a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma  
= az a), c)-d), és f)-i) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 
3 000 fő, 
= a jb)-k) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő, 

- az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult. 
 
Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás 
szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.  

 
g) A III.3. és III.4. pontokban szereplő támogatások igénybevételének feltétele az ellátott 

adatainak – a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdései 
szerinti – nyilvántartásba vétele, valamint a külön jogszabály szerinti időszakos jelentési 
kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, 
amikor a nyilvántartásba vettek ellátását az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte. 
Ha a települési önkormányzatok egymás közötti és körön kívüli feladat-, illetve intézmény 
átadása-átvétele következtében az érintett felek a finanszírozást – a Kiegészítő szabályok 2.c) 
alpontja szerint – pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján 
rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos jelentési kötelezettség teljesítése az 
átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó.  

h) A III.3. és III.4. pontokban szereplő támogatások teljes összege abban az esetben jár, ha a 
szolgáltatás, intézmény a tárgyév egészében szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban. 

Amennyiben a III.3. és III.4. pontok szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben 
működik, a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése 
hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásba 
történő bejegyzés adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető.  

i) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások egyidejű igénybevételére 
vonatkozó szabályok: 

ia) Ha az ellátott ugyanazon a napon több szolgáltatótól, intézménytől, hálózattól, illetve 
székhelytől, telephelytől (a továbbiakban együtt: engedélyes) is ugyanabban – a III.3. b)-d) és 
f)-k) pontjai szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a továbbiakban: 
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adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) – a szociális vagy gyermekjóléti 
szolgáltatásban részesül, a támogatás szempontjából az adott napon ellátottként csak annál az 
engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a g) alpont szerinti 
időszakos jelentést.  

ib) Az ia) alpont szerinti rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az ellátott ugyanazon a 
napon több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekek átmeneti 
gondozásába tartozó ellátásban részesül. 

ic) Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől részesül hajléktalan személyek 
nappali ellátásában, a támogatás szempontjából az ellátott valamennyi engedélyesnél 
figyelembe vehető. 
id) Szociális étkeztetés esetén – a népkonyha kivételével – a támogatás szempontjából nem 
vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen  

 ida) a demens személy időskorúak nappali ellátásában, 

  idb) fogyatékos személyek nappali ellátásában, 

  idc) pszichiátriai betegek nappali ellátásában, 

  idd) szenvedélybetegek nappali ellátásában vagy 

  ide) hajléktalan személyek nappali ellátásában 

is részesül. 

ie) Házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott 
arra a napra, amelyen nappali ellátásban is részesül. 

if) Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális alapszolgáltatás esetén a 
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen 
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátásban, 
gyermekvédelmi szakellátásban vagy szociális szakosított ellátásban is részesül, az ig) 
alpontban foglalt kivételekkel. 

ig) Hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell 
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek 
átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül. 

ih) Családi gyermekfelügyelet esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az 
ellátott arra a napra, amelyen bölcsődei ellátásban, hetes bölcsődei ellátásban vagy családi 
napközi ellátásban is részesül. 

ii) Családi napközi esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a 
napra, amelyen bölcsődei ellátásban vagy hetes bölcsődei ellátásban is részesül. 

ij) Bölcsődei ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra 
a napra, amelyen hetes bölcsődei ellátásban is részesül. 

ik) Hetes bölcsődei ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az 
ellátott arra a napra, amelyen gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti 
otthonában nyújtott átmeneti gondozásban, vagy helyettes szülői ellátásban is részesül. 

il) Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátás esetén a 
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen 
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátásban vagy a 
Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó gyermekvédelmi szakellátásban is 
részesül, az im) alpontban foglalt kivételekkel. 
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im) Bölcsődei ellátás és családi napközi ellátás esetén a támogatás szempontjából figyelembe 
kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon otthont nyújtó ellátásban is részesül. 

in) Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe 
több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátás esetén. 

 

j) A III.3.ja) alpont esetében  

ja) a bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az intézménybe felvettek, 
beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben; 

jb) a nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az ügyeletet 
biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket 
(továbbiakban: ügyeletes ellátás). Abban a hónapban, amikor a beíratott gyermek 
ügyeletes ellátást is igénybe vesz, –  a III.3.ja) alpontban előírt legfeljebb 10 napos 
hiányzási határérték szempontjából – a beíratása szerinti és az ügyeletes intézmény 
szerinti hiányzási napokat egybe kell számítani. Az ügyeletet biztosító intézményben 
a gyermekek létszáma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói 
nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át; 

jc)  amennyiben a gyermek az intézményben nem egész hónapra jelenik meg 
beíratottként, akkor a támogatás –  III.3.ja) alpontban előírt legfeljebb 10 napos 
hiányzási határérték figyelmen kívül hagyásával – a ténylegesen igénybe vett napok 
száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt az 
intézménnyel. 

k) A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a 
hajléktalanok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az ellátottak 
száma egyetlen napon sem haladhatja meg: 

- nappali intézmény esetén – a nappali melegedő kivételével – a szolgáltatói 
nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 110%-át, 

- bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 
105%-át, 

éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át.  
 
Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a 
szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig 
annak 100%-át. 
 

l) A III.4.a) alpontban a segítő munkatársak, illetve a III.4.b) alpontban az elismert 
intézményvezető létszámának meghatározása az alábbi paraméterek figyelembevételével 
történik: 
 

Megnevezés 
Finanszírozás 
szempontjából 

elismert létszám 
 Intézményvezető/Szakmai vezető  1 fő 
  Segítő:   4 ellátottra 1 fő 
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- időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek tartós 
bentlakásos ellátása esetén: a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerint az adott 
ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök 
(intézményvezető kivételével) 

- gyermekek átmeneti gondozása esetén: a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint az adott 
ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök 
(intézményvezető/szakmai vezető kivételével)  

m) Amennyiben a III.4. pont szerinti szociális szakosított ellátást, gyermekek átmeneti 
gondozását biztosító intézmény egyéb ellátotti csoportokról – pl. fogyatékos személyekről, 
pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedőkről, gyermekvédelmi szakellátásban 
részesülőkről – is gondoskodik, úgy az intézmény-üzemeltetési támogatáshoz az intézmény-
üzemeltetési kiadást meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az időskorúak 
átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának, illetve a gyermekek 
átmeneti gondozásának adatait lehet szerepeltetni. 

n) A III.5. pont szempontjából az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést igénybe 
vevő gyermekek, tanulók 2015. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján 
tervezhető, illetve igényelhető. Az étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy 
fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy 
intézménynél szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a 
gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg főétkezés 
biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás illetve térítési díj-
kedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is.  

Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani 
óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés esetén 200 nappal, 
iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz 
(üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított 
szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi számításokban nem vehető 
figyelembe. 

A Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos, hetes) 
bölcsődében elhelyezett gyermekek esetében a gyermekétkeztetésben ellátottak számának 
meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével 
meghatározott gondozási napok száma osztva 235-tel, elszámolásnál a havi jelentőlapok 
szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves 
gondozási napok száma osztva 235-tel. 

A települési önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében 
elhelyezett gyermekek étkeztetése esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor 
az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és 
eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos 
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nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. 
Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. 

o) A III. pont szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok 

A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, a 
következők mellett: 

oa) a III.1. pont szerinti támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható. A 
támogatás szempontjából kizárólag az egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli 
juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 

ob) a III.2. pont szerinti támogatás a III.1. pontban szereplő ellátások önrészére, a III.3. és 
III.5. pontok szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami 
támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális 
alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi 
hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok 
lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő 
támogatására használható. A támogatás szempontjából kizárólag az „Ellátottak 
pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain, illetve a „Rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás”, a „Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás”, a „Hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás 
(közhasznú kölcsönző részére)”, az „Országos közfoglalkoztatási program”, a 
„Közfoglalkoztatási mintaprogram”, a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”, a 
„Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, 
lakhatással összefüggő ellátások” kormányzati funkciókon, valamint az oc) és oe) 
pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 

oc) a III.3.a)-k) alpontok között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás 
szempontjából kizárólag a „Családsegítés”, a „Gyermekjóléti szolgáltatások”, a 
„Szociális étkeztetés”, a „Házi segítségnyújtás”, a „Falugondnoki, tanyagondnoki 
szolgáltatás”, az „Idősek, demens betegek nappali ellátása”, a „Fogyatékossággal élők 
nappali ellátása”, a „Pszichiátriai betegek nappali ellátása”, a „Szenvedélybetegek 
nappali ellátása”, a „Hajléktalanok nappali ellátása”, a „Gyermekek napközbeni 
ellátása”, a „Hajléktalanok átmeneti ellátása” kormányzati funkciókon elszámolt 
kiadások vehetők figyelembe, 

od) a III.4. pont szerinti támogatás a támogatással érintett intézmények szakmai 
dolgozóinak béreire, valamint a III.4.b) alpont szerinti útmutatóban szereplő 
működési és felújítási kiadásokra fordítható, azzal, hogy a III.4.a) és III.4.b) alpontok 
között átcsoportosítás hajtható végre. E támogatást az önkormányzat a családok 
átmeneti otthonából év közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez is 
felhasználhatja. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek átmeneti 
ellátása”, az „Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása”, 
„Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása” kormányzati funkciókon elszámolt 
kiadások vehetők figyelembe, 

oe) a III.5. pont szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak 
megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű 
kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy a III.5.a) és III.5.b) alpontok szerinti 
támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag 
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a „Gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe. 

of) a III.6. pont szerinti támogatást a települési önkormányzat kizárólag a 2015. évi 
január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékra és annak közterheire 
használhatja fel. 

 
6. A IV. pont szerinti támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok 

a) A IV.1.a) alpont szerinti támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a megyei 
hatókörű városi múzeumot fenntartó települési önkormányzat költségvetési rendeletében 
saját bevételei terhére kiegészítő hozzájárulást biztosítson a múzeumi feladatok ellátásához. 

A támogatás felhasználását a Kult. tv. 45. § (5) bekezdés d) pontja szerinti beszámolóban is 
szerepeltetni szükséges. 

b) A IV.1.b) alpont szerinti támogatás felhasználását a Kult. tv. 68. § (3) bekezdés d) pontja 
szerinti beszámolóban is szerepeltetni szükséges. 

A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a megyei könyvtárat fenntartó 
települési önkormányzat költségvetési rendeletében saját bevételei terhére kiegészítő 
hozzájárulást biztosítson a városi könyvtári feladatok ellátásához. 

c) A IV.1.d) alpont szerinti támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési 
önkormányzat biztosítsa 

– a nyilvános könyvtár,  könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, 
közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján 
is,  

– a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig,  

– a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig. 

d) A IV.1.a), d), h) és i) alpontok szerinti támogatások felhasználásáról az önkormányzat 2016. 
február 29-éig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a 
kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.  

e) A IV. pont szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok 

A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, 
a következők mellett:  

ea)  A IV.1.a) és IV.1.e) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a 
„Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és 
publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi 
közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” kormányzati funkciókon elszámolt 
kiadások vehetők figyelembe.  

eb) A IV. 1. a) alpont szerinti támogatás legalább 20%-át a Kult. tv. 45/A. § (2) bekezdés b) 
pont bh) alpontjában meghatározott feladatok ellátása érdekében a következő 
tevékenységekre kell fordítani: 

− módszertani műhelygyakorlat megszervezésére legalább évente kétszer 
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꞊ restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati 
bemutatóval egybekötve, 

꞊ szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási, 
különösen digitalizálási tevékenység témakörben, 

꞊ múzeumpedagógia területén óvodapedagógusoknak és pedagógusoknak a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megyeközponti tankerületével 
egyeztetett tematika alapján, a kerettantervi kapcsolódások bemutatása 
érdekében, 

− a múzeum felsőfokú végzettségű, a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság éves 
akkreditált továbbképzését elvégzett állományvédelmi felelőse helyszíni bejárására 
a megye területén lévő muzeális intézményekbe legalább évente egyszer, valamint 

− a múzeum két szakmai munkakört betöltő munkatársának beiskolázására legalább 
30 órás, a miniszter által akkreditált vagy az Országos Képzési Jegyzékben 
szereplő képzésre, vagy legalább 30 órás képzés megtartására a módszertani 
műhelygyakorlattal érintett tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódva. 

A fentiekről készített költségkalkulációt a Kult. tv. 45. § (5) bekezdés e) pontja szerinti 
feladatalapú költségvetés részeként – legkésőbb 2015. március 31-éig – az 
önkormányzat megküldi a kultúráért felelős miniszter részére. 

ec) A IV.1.b) alpont szerinti támogatás a Kult. tv. 66. §-ában foglalt feladatok 
megvalósításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és 
felhalmozási kiadások finanszírozására használható fel. A támogatás terhére 
elszámolhatóak a könyvtári szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és 
megvalósításának kiadásai is. 

A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása”, a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és védelme”, valamint a 
„Könyvtári szolgáltatások” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe. 

A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani, 
ideértve a nemzetiségi nyelvű könyvtári dokumentumok beszerzését is.  

A támogatásból biztosítani kell továbbá legalább 

− egy fő szakmai munkakörben foglalkoztatott könyvtáros szakmai továbbképzését, 
továbbá 

− évente egy alkalommal a megye könyvtárosai számára a könyvtári szolgáltatások 
megvalósításával kapcsolatos információs szakmai műhelynap megszervezését. 

ed) A IV.1.c) és IV.1.g) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a 
„Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, a „Közművelődés - 
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a „Közművelődés - egész életre 
kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, valamint a „Közművelődés - kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

ee) A IV.1.d) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok: 
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eea) a támogatás szempontjából kizárólag az ec) és ed) pontokban szereplő 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 

eeb) a támogatás legalább 10%-át közművelődési intézmény, közösségi színtér 
működtetésére kell felhasználni, 

eec) a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat 
fenntartó önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári 
dokumentum vásárlására kell felhasználnia, 

eed) az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás 
legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra 
megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt 
közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. 

ef) A IV.1.f) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok: 

efa) a támogatás szempontjából kizárólag az ea), ec) és ed) pontokban szereplő 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,  

efb) Budapest Főváros Önkormányzatának a támogatást a Budapesti 
Művelődési Központ, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti 
Történeti Múzeum működésének és feladatellátásának biztosításához 
kapcsolódó működési és felhalmozási kiadásokra kell felhasználnia, 

efc) a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra jutó támogatás legalább 10%-át 
könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10%-át módszertani 
szakirányítási feladat ellátására kell fordítani. A támogatásból biztosítani 
kell továbbá legalább egy fő szakmai munkakörben foglalkoztatott 
könyvtáros szakmai továbbképzését. 

eg) A IV.1.h) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok: 

ega) a támogatás szempontjából kizárólag az ec) pontban szereplő kormányzati 
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,  

egb) a támogatást az 5000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települési 
önkormányzat által a megyei könyvtárral kötött kistelepülési megállapodás 
alapján igénybe vett, a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: 
KSZR) által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra 
lehet felhasználni, 

egc) ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez 
megállapodást köt a városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott 
feladatok költségeinek fedezetéről e támogatás keretei között a megyei 
könyvtár gondoskodik. 

eh) A IV.1.i) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:  

eha)  a támogatás szempontjából kizárólag az ec) pontban szereplő kormányzati 
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,  

ehb)   a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, 
berendezési tárgyainak gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át 
nem haladhatja meg.  
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ei) A IV.2.a) alpont szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Színházak 
tevékenysége” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.  

ej) A IV.2.b) és IV.2.c) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a 
„Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)” kormányzati funkciókon elszámolt 
kiadások vehetők figyelembe. 
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3. melléklet a 2014. évi C. törvényhez
3. melléklet a 2014. évi …. törvényhez 

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 

 Előirányzat:  4 500,0 millió forint 

Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az 
önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és 
szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú 
ivóvíz ráfordításai magasak.  

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás elosztása a 
pályázók között a tárgyévet megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az 
ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai 
figyelembevételével történik. A támogatás településenkénti összegének megállapítása során 
figyelembe kell venni az adott önkormányzat lakosainak szociális helyzetét is. 

Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 
módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen élők 
részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis 
szállítással biztosítani. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, 
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e. 

 

2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 

 Előirányzat:   1 200,0 millió forint 

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa 
fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló 
létszám miatti, 2014. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2014. és 
2015. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. 

A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati, illetve társulási szintű 
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is 
jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, 
kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a társulás 
határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Támogatásra csak az az önkormányzat 
jogosult, amely saját forrásból a jogszabályban meghatározott juttatásokat nem képes teljesíteni.  

A pályázat benyújtása három ütemben történik: I. ütem 2015. április 10., II. ütem 2015. július 
10. és III. ütem 2015. szeptember 25. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter dönt. 
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A 2015. évben megítélt vissza nem térítendő támogatás folyósítása:  
a) az önkormányzat által 2015. évben teljesítendő jogszabályi kötelezettség kifizetéséhez 

az I. ütemben a 2015. július, a II. ütemben a 2015. október, a III. ütemben a 2015. 
december havi nettó finanszírozás keretében, előfinanszírozás formájában, egy 
összegben,  

b) a 2016. évre áthúzódó fizetési kötelezettség esetén 2016. évben, teljesítésarányosan, 
felhasználása a folyósítás évében december 31-éig történik. 

 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
- a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző 

években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a tárgyévben jóváhagyott 
kötelezettségvállalások, valamint 

- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi 
CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések 
forrására. 

3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 

 Előirányzat:   3 000,0 millió forint 
 
Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok 

feladatellátásának pályázati úton történő támogatására szolgál. Pályázatot az a települési 
önkormányzat nyújthat be, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít.  

A támogatásról a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter dönt.  
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben 

történik. Amennyiben az előirányzat a pályázat keretében nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, illetve év közben a megállapított támogatásokból legkésőbb 2015. szeptember 30-
áig visszafizetés történik, az így keletkezett maradvány azon települési önkormányzatok 
egyösszegű támogatására fordítható, amelyek saját forrás felhasználásával szervezték meg a nyári 
gyermekétkeztetést.  
A támogatás felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.  

4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 

 Előirányzat:   24 000,0 millió forint 
 

Az előirányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) 
bekezdés c) pontja szerinti, a Budapest Főváros Önkormányzata által kötelezően ellátandó 
feladatok támogatására szolgál. A támogatás a fővárosi helyi közösségi közlekedés 2015. évi 
működésének támogatására fordítható.  

A támogatás nem haladhatja meg az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK rendelete 
alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő 
veszteséget. 

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása részletekben, időarányosan történik, 
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.  
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A közlekedésért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével Budapest Főváros Önkormányzatával a 
támogatás felhasználásának szabályairól támogatási szerződést köt. 

5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 

 Előirányzat: 2 015,0 millió forint 
 

Az előirányzatból támogatást – a Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – az a 
települési önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú 
közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a helyi 
közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval 
jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb a tevékenység gyakorlásának 
jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés).   

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás 
igénylésénél a települési önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához és 
fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően szolgáltatónként 
milyen összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati 
saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg. 

 
A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi 

szempontból súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül 
elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, és a településkategóriák 
tárgyévet megelőző évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is. 

A támogatás a települési önkormányzatnak az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK 
rendelete alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – 
tárgyévet megelőző évi – vesztesége erejéig igényelhető, és annak pótlására használható fel. A 
települési önkormányzat a kapott támogatást a tárgyévet megelőző évben  a területén működő, 
pályázatában szereplő szolgáltatók részére az elosztás szerinti összegben utalja tovább. 

 
A támogatásról a közlekedésért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás 

folyósítása részletekben, időarányosan történik, felhasználásának határideje tárgyév december 
31-e.  

 
6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 

 Előirányzat:   50,0 millió forint 

 
A központi költségvetés – az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 

érdekében – támogatást biztosít az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen időben, és 
kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára.  

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.  
A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók 

egyszeri elismerésére fordítható.  
A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás 

folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje 
tárgyév december 31-e. 
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7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 

 Előirányzat:  500,0 millió forint 

 
Az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2015. évi váratlan kiadásai támogatására 

bevételeik figyelembevételével.  
A támogatást a megyei önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.  
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.  
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet  
a) vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a folyósítást követő 

harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, amelynek célja és 
nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási 
döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási 
szerződést kössön a kedvezményezettel, 

b) visszatérítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a miniszterek döntése szerinti 
határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-a. 

 
8. A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 

 Előirányzat:   100,0 millió forint 

 
A központi költségvetés a nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és 
az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 
alapján a közérdekű közszolgáltató átmeneti ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem 
fedezhető, indokolt költségei megtérítésére biztosít támogatást az ellátásért felelős települési 
önkormányzatokon keresztül.  
 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatásának figyelembevételével 
megállapított támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem 
térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, a közérdekű közszolgáltató 
kijelölése megszűnéséig vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő kéményseprő-
ipari közszolgáltatás megkezdéséig havonta történik. 

 
9. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 

 Előirányzat:   180,0 millió forint 

 
Az előirányzat szolgál a települési önkormányzatoknál felmerülő konténerizált víztisztító és 
vízkiadó berendezésekhez kapcsolódó üzemeltetési költségek támogatására. Az előirányzat 
terhére támogatást igényelhet a települési önkormányzat a 2015. évben felmerült, 
a) a honvédelemért felelős miniszter által biztosított konténerizált víztisztító és vízkiadó 
berendezések (a továbbiakban: szűrőberendezés) települési önkormányzatot terhelő, az 
üzemeltetési engedély kiadásának napjától számított üzemeltetési költségeinek, továbbá 
b) a szűrőberendezés rendszerből való kivonásához szükséges engedélymódosítás 
költségeinek 
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támogatására, ha a település lakosságának átmeneti egészséges ivóvízzel történő ellátásához 
szűrőberendezés került telepítésre az Ivóvízminőség-javító Program befejezéséig. 

 
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatásról a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása 
előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje 2016. január 
31. 

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 

 Előirányzat:  1 200,0 millió forint 
 

A központi költségvetés a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési hozzájárulás 
megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 
23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: közműfejlesztési kormányrendelet) meghatározott 
hányadát támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosítja. 

A támogatást a helyi önkormányzat jegyzője kérelem útján igényli a magánszemély 
jogosultaktól beérkezett, a közműfejlesztési kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelelő 
igények közműfajtánként és igénylők számának megjelölésével történő összesítésével minden 
negyedévet követő hónap 20-áig a Magyar Államkincstár illetékes területi szervén (a 
továbbiakban: Igazgatóság) keresztül. 

Az Igazgatóság a beérkezéstől számított húsz napon belül továbbítja az összesített kérelmeket a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása 
előfinanszírozás keretében, egy összegben a kérelmek beérkezését követő hónapban történik.  
 

2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 

 Előirányzat:  300,0 millió forint 

A támogatást a települési önkormányzatok a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, 
kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására pályázati úton 
igényelhetik. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén lehetőség van 
a működtetés támogatására is. 
 

A kompközlekedés működtetéséhez Mohács Város Önkormányzatát legalább 30,0 millió 
forint, Dunafalva Község Önkormányzatát legalább 12,0 millió forint illeti meg az 
előirányzatból. 

 
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter dönt. A 

vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.  
 

3. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 

kiegészítésének támogatása 

 Előirányzat: 16 900,0 millió forint 
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Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és társulása által megvalósítandó 

európai uniós fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére a korábbi 
években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból és a 
2015. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére. 

2015. évben – a megyei önkormányzat kivételével – a pályázati úton nyújtott támogatás a 
vízgazdálkodási, az egyes környezetvédelmi, a szociális városrehabilitációs célú, az egészségügyi 
alapellátást, járóbeteg-szakellátást, valamint a bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást 
nyújtó intézmények és belterületi közutak, kerékpárutak infrastrukturális fejlesztéseihez 
szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhető, amelyek – a vízgazdálkodáson belül a 
vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési célt kivéve – a helyi önkormányzat, illetve társulása 
vagyongyarapodását eredményezik. 

2015. évben támogatást kizárólag a következő helyi önkormányzat, illetve társulása igényelhet: 
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős 

munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szereplő 
települések, 

b) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendelet 3. mellékletében szereplő 
járások vagy 6. mellékletében szereplő térségek területén lévő települések, vagy 4. mellékletében 
szereplő települések, 

c) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: 2012. évi költségvetési törvény) 76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2013. évi költségvetési 
törvény) 72-74/A. §-ai, illetve a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-ai szerinti 
önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban nem 
részesült települési önkormányzatok, 

d) azon önkormányzatok és társulásaik, amelyek az ivóvízminőség-javító programban 
érintettek, ugyanezen program keretében megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásaikhoz, 

e) önkormányzati társulások, amelyek támogatást kizárólag az a), b),  vagy a  c) pont szerinti 
feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek, 

f) a megyei önkormányzatok. 
Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határidőben történő megvalósítása 

érdekében az egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható. 
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A döntés a fejlesztés teljes 

időszakára - előre ütemezetten - történik. 
A nagy költségigényű ivóvíz- és szennyvízberuházásokra előleg nyújtható, melynek 

felhasználási határideje a tárgyévet követő év december 31-e. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítására a pályázóval kötött támogatási szerződésben 

foglaltak szerint teljesítésarányosan kerül sor.  

4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

 Előirányzat: 5 400,0 millió forint 
 

a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
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 Előirányzat: 2 000,0 millió forint 
 
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az 

önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető 
maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter dönt.  

 
ab) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 

intézmények fejlesztése, felújítása 

 

 Előirányzat: 400,0 millió forint 
 
Az előirányzatból a 2. melléklet III. 4. pont szerinti támogatásban részesülő települési 

önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a szociális szakosított ellátást és a gyermekek 
átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézménye fejlesztésére, felújítására.  

 
A támogatás a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett intézmények olyan 

fejlesztését, felújítását szolgálja, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban 
előírt tárgyi feltételek biztosítása. Határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező intézmények 
fejlesztése, felújítása kizárólag akkor támogatható, ha valamennyi, ideiglenes hatállyal bejegyzett 
intézménnyel kapcsolatos igény támogatását követően az előirányzat arra lehetőséget biztosít. 

 
Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint. 
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt.  

 

ac) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

 

 Előirányzat: 1 000,0 millió forint 
 
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet – Budapest 

Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kivételével – a közigazgatási 
területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. Az igényelhető 
maximális támogatás mértéke 15,0 millió forint. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter dönt.  

 
ad) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

 
 Előirányzat: 500,0 millió forint 

 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a 
tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új 
sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter dönt.  
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Nem nyújtható az aa)-ad) alpont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt 

műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott 
ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve az 
aa) és ac)-ad) alpontok esetében, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik 
szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti 
további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján az aa) és ac)-ad) alpontok 
esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet. 

Az aa)-ad) alpont szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás 
keretében, egy összegben történik. 

 
b) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 

 

 Előirányzat:  1 500,0 millió forint 

Az előirányzat a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában 
a Központi Statisztikai Hivatal 2013. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai adatgyűjtés” alapján illeti meg 
a kerületi önkormányzatot. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására, a 
csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és 
főgyűjtő csatornaszakaszok megépítésére használható fel. A támogatás elsődlegesen a 
csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Ha az útépítési 
engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, a 
támogatásból annak költségei is elszámolhatók. Ha a csatornázott területek szilárd burkolattal 
történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a 
csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (azonos beruházásban) megvalósuló 
útburkolásra fordítható. 

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása három egyenlő részletben, január 26-áig, április 
24-éig és július 24-éig történik.  
 

5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 

 

 Előirányzat:  2 500,0 millió forint 
 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet új 
önkormányzati óvoda létrehozására, az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési 
önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, óvodai feladatellátást szolgáló intézmény 
férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására.  

A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem 
idegeníthető el. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben 

történik. 
 

 

6. „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 
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 Előirányzat:  100,0 millió forint 

Az előirányzatból pályázati úton támogatást azon „art” mozit fenntartó, illetve nem 
önkormányzati tulajdonban lévő „art” mozit támogató települési önkormányzat igényelhet, amely 
vállalja, hogy a támogatással e mozik digitális vetítésre történő átállásának műszaki, technikai 
feltételeit biztosítja. 

A támogatás az „art” minősítéssel rendelkező moziterem meglévő vetítőterme műszaki 
feltételeinek javításához, digitalizáláshoz alkalmas eszközök beszerzéséhez, gépház 
átalakításához igényelhető. 

A támogatásról a kultúráért felelős miniszter dönt. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben 

történik. 

7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 

 Előirányzat: 806,0 millió forint 
 

a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

 Előirányzat: 300,0 millió forint 
 
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa 
fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési 
intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. A támogatást az 
önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kell megállapítani. Ha 
a települési önkormányzat a közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt csökkenti, akkor 
ezzel arányosan csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult. A különbözet 
jogosulatlan igénybevételnek minősül. 

A támogatás  
aa) 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési 
önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő, az ab) pont hatálya 
alá nem tartozó intézmény vagy közösségi színtér után, 

ab) 40%-át a települési önkormányzat által 2014. január 1-jét követően alapított 
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után  

a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani.  

Ha igény hiányában az ab) pont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az aa) pont szerinti 
célra kell felhasználni. 
 
A vállalt önrészt 

− a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
kormányrendeletben meghatározott települések esetében, valamint   

− a települési önkormányzat által 2014. január 1-jét követően alapított közművelődési 
intézmény vagy közösségi színtér esetében  
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háromszoros súllyal kell figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes 
fennállása esetén a vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell figyelembe venni. 

Az arányossági számításnál az egy önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem 
haladhatja meg a pályázatot benyújtó valamennyi önkormányzat által 2015. évben vállalt 
önrészek összesített összegének 1,5%-át. 

Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a vállalt önrész szerinti támogatás 
számított összege nem éri el a 100 000 forintot.  
 
A támogatás szempontjából kizárólag a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése”, a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a 
„Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek” és a „Közművelődés - 
kulturális alapú gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe. 
 

b) Múzeumok szakmai támogatása 

 Előirányzat: 70,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa 
fenntartott múzeum látogatófogadást és gyűjtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munkájához. 

A 2. melléklet IV.1. pont a) és e) alpontja alapján támogatásban részesült önkormányzat nem 
nyújthat be pályázatot. 

 
c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 

 Előirányzat: 370,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa 
fenntartott vagy támogatott muzeális intézmény szakmai fejlesztéséhez. 

d) Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 

 Előirányzat: 66,0 millió forint 

Az előirányzatból a járásszékhely települési önkormányzat pályázati úton támogatást 
igényelhet az általa fenntartott múzeum modellértékű jó gyakorlatainak kidolgozására. 
 
A b)-d) alpontok szerinti támogatásokról a kultúráért felelős miniszter dönt. 
Az a)-d) alpontok szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, 
egy összegben történik, felhasználásának határideje a b) alpont szerinti támogatás esetében 
tárgyév december 31-e, az a), c) és d) alpontok szerinti támogatások esetében a tárgyévet követő 
év december 31-e. 
 
A b)-d) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi 
tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi 
kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
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8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 

kártalanítása 

 Előirányzat:  300,0 millió forint 
 

A központi költségvetés az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek 
tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján támogatásra 
jogosult magánszemély részére biztosít támogatást a települési önkormányzatokon keresztül. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezésének sorrendjében, egy összegben történik. 
 

9. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 

 Előirányzat:    1 000,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az óvodai 
gyermekétkeztetést kiszolgáló  

− új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,  

− az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények 
kapacitásbővítésére, fejlesztésére,  

valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.   

A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem 
idegeníthető el.  

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt. A 
vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 

III. Önkormányzati fejezeti tartalék 

 Előirányzat:      38 173,7 millió forint 
 

1. Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatot növeli 
 
a) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt, 
b) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által 

költségvetési évben visszafizetett támogatások összege, 
c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi 

önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatások költségvetési évben visszafizetett 
összege, 

d) a helyi önkormányzatok által költségvetési évben megfizetett igénybevételi, kiegészítő és 
késedelmi kamat összege, 

e) a települési önkormányzatok által igényelt támogatások – a nem helyi önkormányzat részére 
történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével – lemondott 
előirányzatának összege, 



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 261

f) a helyi önkormányzatok által az államháztartásról szóló törvény 83.§ (6) bekezdésében 
felsorolt kötelezettségek költségvetési év december 5-éig  történő elmulasztása miatt a 
költségvetési évben felfüggesztett támogatások összege. 

 
2. Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatot csökkenti a települési önkormányzatok által 

igényelt támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott 
időpontokban és esetekben – a nem települési önkormányzattól történő feladatátvétellel 
összefüggő előirányzat-növelés kivételével – pótigényelt előirányzat összege. 

 
3. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a következő kifizetések teljesíthetők 
 
a) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok 

részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege, 
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi 

önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege, 
c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi 

önkormányzatokat megillető igénybevételi, késedelmi és kiegészítő kamat összege, 
d) a helyi önkormányzatok által az államháztartásról szóló törvény 83.§ (6) bekezdésében 

felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő 
teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző években felfüggesztett támogatások összege. 

 
4. A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások 

forrásául. 
 

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján 
igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető 
helyzet elhárítása érdekében. 
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter – tárcaközi bizottság javaslata alapján – a beérkező támogatási igények elbírálását 
követően folyamatosan, de legkésőbb 2015. december 20-áig együttesen dönt.  
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet  

a) vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a folyósítást követő 
harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, amelynek célja és 
nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási 
döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási 
szerződést kössön a kedvezményezettel, 

b) visszatérítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a miniszterek döntése szerinti 
határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-a. 

 
5. A tartalék előirányzat szolgál a következő költségvetési támogatások 2015. évi ütemének 

forrásául:  
 

a) legfeljebb 500,0 millió forint illeti meg Budapest Főváros Önkormányzatát az egy és 
két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartása 
támogatásának 2015. évi ütemére, 
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b) legfeljebb 150,0 millió forint illeti meg Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatát a békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójához, 

 
c) legfeljebb 620,0 millió forint illeti meg Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék 

Önkormányzatát a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal 
összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat 8. pontja alapján 
a Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításához,  

 
d) legfeljebb 1 800,0 millió forint illeti meg Csurgó Város Önkormányzatát a Sótonyi 

László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljára, 
 

e) legfeljebb 1 200,0 millió forint illeti meg Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát a hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások 
támogatásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1507/2014. (IX. 10.) Korm. 
határozat 4. pontja alapján  az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások 
megvalósításához, 

 
f) legfeljebb 500,0 millió forint illeti meg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát a 

2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendi 
módosításáról szóló 1729/2013. (X. 11.) Korm. határozat 3. pontja alapján a 
Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztéséhez, a korábbi strand 
területének rehabilitációjához, nemzetközi versenyek megtartására is alkalmas 
úszómedence és kiszolgáló épületek, valamint élményfürdő kialakításához,  

 
g) legfeljebb 500,0 millió forint illeti meg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát – a 

Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft.-n keresztül – a pécsi Zsolnay Kulturális 
Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához, 

 
h) legfeljebb 22,0 millió forint illeti meg Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzatát a „Szombathely a segítés városa” program megvalósítása érdekében. 
Az újraélesztési program célja a hirtelen szívhalál, mint halálok csökkentésének 
elősegítése, a korai és elkerülhető halálozás életmódbeli tényezőinek javítása az 
újraélesztés oktatásán, a lakosság képzésén keresztül, 

 
i) legfeljebb 605,8 millió forint illeti meg Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát 

a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési 
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról szóló 1056/2014. (II. 
11.) Korm. határozat 5. pontja alapján a Veszprém Aréna építési beruházásával 
összefüggő tőke és kamattörlesztő-részletek átvállalásához.  

 
A támogatások felhasználásának részletes szabályairól az érintett önkormányzattal  

- az a) pont szerinti támogatás esetében a nem európai uniós fejlesztési források 
felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben,  

- a b)-e) pontok szerinti támogatások esetében a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter, 
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- az f) pont szerinti támogatás esetében a turizmusért felelős miniszter a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben, 

- az g) pont szerinti támogatás esetében a kultúráért felelős miniszter a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben, 

- a h) pont szerinti támogatás esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben,  

- az i) pont szerinti támogatás esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a 
sportpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben 

köt támogatási szerződést.  
 

A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása – a g)-i) pontok kivételével – a 
szerződéskötést követő 30 napon belül történik. A további részletek 2015. évi folyósítására csak 
abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleggel legkésőbb 2015. november 30-
áig elszámol. A további részletek folyósítására ez esetben a szerződésben rögzítettek szerint, de 
legkésőbb 2015. december 31-éig kerülhet sor. A támogatások felhasználási határideje – 
ideértve az előleget is – 2016. december 31. 
 
A g)-i) pontok szerinti támogatások teljes összegének folyósítása a szerződéskötést követő 30 
napon belül történik, felhasználási határideje 2015. december 31. 
 

6. A tartalék előirányzat szolgál a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi 
önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, és a 
pénzügyi gondnok díjára. 

a) Visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében az 
egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául 
szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a 
kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára 
vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti. 

 

b) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok 
díjához költségvetési támogatás vehető igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege – az 
általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint. 

A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre 
emelkedését követően – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik. 

 
7. A tartalék előirányzat szolgál a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §-a szerinti, a 2013. évi 

költségvetési törvény 72-74/A. §-ai, és a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti 
önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 2015. évi 12 500,0 millió forintos 
támogatásának részleges forrásául, amennyiben a támogatások egy része más költségvetési 
forrásból – így különösen európai uniós forrásból – nem biztosítható. 

IV. Vis maior támogatás 
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 Előirányzat: 

 
7 700,0 millió forint 

A támogatás szolgál a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a helyi önkormányzatok egyes 
természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni 
vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy a helyi 
önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő, kötelező feladatellátást szolgáló 
épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi 
szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatásának forrásául. A támogatás 
felhasználásával, annak határidejével kapcsolatban alkalmazandó szabályokat a Rendelet rögzíti. 

 
Kiegészítő szabályok: 
 

1. A pályázatot  
a) az I.1. pont szerinti jogcím esetében a vízgazdálkodásért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszter és a szociálpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével, 

b) az I.2. és I.9. pontok szerinti jogcímek esetében a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, 

c) az I.3. pont szerinti jogcím esetében a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős 
miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével, 

d) az I.5. és II.2. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével, 

e) az I.6. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével, 

f) az I.7., II.4.aa), II.4.ac), II.4.ad) és III.4. pontok szerinti jogcímek esetében a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen, 

g) a II.3. pont szerinti jogcím esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
az államháztartásért felelős miniszter és az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter egyetértésével, 

h) a II.4.ab) és a II.9. pontok szerinti jogcímek esetében az államháztartásért felelős 
miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a szociálpolitikáért 
felelős miniszter  egyetértésével, 

i) a II.5. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével, 

j) a II.6. és II.7. pontok szerinti jogcímek esetében a kultúrpolitikáért felelős 
miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével  

írja ki. 
2. Az államháztartásról szóló törvény szerinti támogató  

a) az I.3. pont szerinti jogcím esetében a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős 
miniszter, 
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b) az I.5. és II.2. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter, 
c) az I.6., II.4.ab), II.5. és a II.9. pontok szerinti jogcímek esetében az 

államháztartásért felelős miniszter, 
d) a II.6. és II.7. pontok szerinti jogcímek esetében a kultúráért felelős miniszter. 

3. Ahol e melléklet a támogatás felhasználási határidejét nem rögzíti, ott az 
államháztartásról szóló törvény szerinti szabályozás alkalmazandó. 

4. Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény szabályait. 
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4. melléklet a 2014. évi C. törvényhez 4. melléklet a 2014. évi .... törvényhez 

 A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül 
 eltérhet az előirányzattól 

 
 A B C D 

1 1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól: 
2   X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben 

3    A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20. cím, 2. 
alcím, 17. jogcímcsoport) 

4    Jogi segítségnyújtás (20. cím, 2. alcím, 18. jogcímcsoport) 
5    Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 2. alcím, 20. 

jogcímcsoport) 
6   XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben 
7    Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja (34. cím, 1. alcím) 

8    Különféle kifizetések (34. cím, 2. alcím) 

9   XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben 

10    Állat, növény- és GMO-kártalanítás (20. cím, 6. alcím) 
11    Uniós programok árfolyam-különbözete (20. cím, 7. alcím, 1. jogcímcsoport) 

12   XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben 

13    Kárrendezési célelőirányzat (25. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport) 

14    Szervezetátalakítási alap (25. cím, 7. alcím, 3. jogcímcsoport) 
15   XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 

16    Peres ügyek (25. cím) 

17   XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben 

18    Uniós programok árfolyam-különbözete (2. cím, 14. alcím, 1. jogcímcsoport) 
19   XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben 

20    Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 17. alcím, 1. jogcímcsoport) 

21    GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 17. 
alcím, 7. jogcímcsoport) 

22    Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (20. cím, 55. alcím, 4. 
jogcímcsoport) 

23    Családi támogatások (21. cím, 1. alcím) 

24    Korhatár alatti ellátások (21. cím, 2. alcím) 

25    Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (21. cím, 3. alcím) 
26    Közgyógyellátás (21. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport) 

27   XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK fejezetben 

28    Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím) 

29    A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím) 

30    Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím) 

31    Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím) 
32   XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben 

33    Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása (28. cím) 

34    Lakástámogatások (29. cím) 

35    Egyéb vállalati támogatások (30. cím, 2. alcím) 
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36    Normatív támogatások (30. cím, 3. alcím) 
37    Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím) 

38    Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport) 

39    Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport) 

40    Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport) 
41    Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport) 

42    1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport) 

43    Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport) 

44    Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (32. cím, 1. alcím, 
21. jogcímcsoport) 

45    Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. 
alcím, 22. jogcímcsoport) 

46    Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím) 

47    Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport) 

48    Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 2. 
jogcímcsoport) 

49    Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott pénzeszköz (35. 
cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport) 

50    Nemzetközi elszámolások kiadásai (36. cím) 

51    Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím) 
52    Követeléskezelés költségei (41. cím) 

53    Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím) 

54   XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK fejezetben 

55    Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. alcím, 1. 
jogcímcsoport) 

56    Kezesi felelősségből eredő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport) 

57    Konszernfelelősség alapján történő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport) 

58    Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport) 
59    Egyéb szerződéses kötelezettségek (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport) 

60    Egyéb jogszabályból eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 8. jogcímcsoport) 

61    Átváltoztatható kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport) 

62    ÁFA elszámolás (2. cím, 8. alcím) 
63   XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 

KIADÁSOK fejezetben 
64    Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 5. jogcímcsoport) 
65   LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben 

66    Álláskeresési ellátások (4. cím, 1. alcím) 

67    Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás (4. cím, 4. alcím) 

68    Bérgarancia kifizetések (5. cím) 
69   LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI 

ALAP fejezetben 
70    Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése (7. cím) 

71   LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben 

72    Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport) 

73    Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport) 
74    Szolgálatfüggő nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport) 
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75    Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím) 
76    Vagyongazdálkodás (3. cím) 

77   LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben 

78    Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. 
jogcímcsoport) 

79    Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport) 

80    Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport) 

81    Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport) 
82    Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport) 

83    Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 2. alcím, 7. jogcímcsoport) 

84    Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2. 
jogcímcsoport) 

85    Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport) 

86    Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport) 

87    Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. 
jogcím) 

88    Sürgősségi ellátás EGT-n kívül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 2. jogcím) 
89    Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (2. cím, 3. alcím, 7. 

jogcímcsoport, 4. jogcím) 
90    Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 

(2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 5. jogcím) 
91    Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. 

jogcím) 
92    Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím) 

93    Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. jogcím) 
94    Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4. 

alcím, 4. jogcímcsoport, 5. jogcím) 
95    Vagyongazdálkodás (3. cím) 
96 2. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető: 
97   VIII. ÜGYÉSZSÉG fejezetben 

98    Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím) 

99   XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben 
100    Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (30. cím, 5. alcím) 

101   XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben 

102    Peres ügyek (20. cím, 13. alcím) 

103   XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben 
104    NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek 

alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) (8. cím, 2. alcím, 1. 
jogcímcsoport) 

105   XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben 

106    Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. 
jogcímcsoport) 

107   XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 

108    Autópálya rendelkezésre állási díj (20. cím, 36. alcím, 1. jogcímcsoport) 

109    A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 5. 
jogcímcsoport) 

110    Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 6. 
jogcímcsoport) 

111    Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 
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1. alcím, 7. jogcímcsoport) 
112   XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben 

113    Beruházás ösztönzési célelőirányzat (7. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport) 

114    Kötött segélyhitelezés (7. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport) 

115   XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben 
116    Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás (20. cím, 2. alcím, 3. 

jogcímcsoport) 
117    Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás (20. cím, 2. alcím, 4. 

jogcímcsoport) 
118    Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 19. alcím, 1. 

jogcímcsoport) 
119   XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben 

120    Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 25. 
jogcímcsoport) 

121   LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben 

122    Start-munkaprogram (8. cím) 
123 3. Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében 

illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő átcsoportosítási 
szabályokra vonatkozó rendelkezésekben foglalt lehetőségek kimerültek, az együttes 
eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján 
túlléphető: 

124   XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben 

125    Uniós programok kiegészítő támogatása (20. cím, 4. alcím) 

126   XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben 

127    Szolidaritási programok (20. cím, 9. alcím) 
128    Belügyi Alapok (20. cím, 20. alcím) 

129   XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben 

130    Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (25. cím, 8. alcím) 

131   XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
132    TEN-T projektek (20. cím, 32. alcím, 5. jogcímcsoport) 

133    CEF projektek (20. cím, 32. alcím, 27. jogcímcsoport) 

134   XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben 

135    Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2. cím, 4. alcím) 
136    Területi Együttműködés (2. cím, 5. alcím) 

137    Egyéb uniós előirányzatok (2. cím, 6. alcím) 

138    Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. 
jogcímcsoport) 

139    Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása (2. cím, 7. alcím, 11. 
jogcímcsoport) 

140    2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok (2. cím, 9. alcím) 

141    Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (2. cím, 10. alcím) 

142    Vidékfejlesztési és halászati programok (2. cím, 11. alcím) 
143    Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 (2. cím, 12. alcím) 

144    Uniós Programok ÁFA fedezete (2. cím, 13. alcím) 

145 4. A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával 
összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszter engedélyével túlléphető: 

146   XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben 
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147    Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport) 
148 5. A pénzügyi tranzakciós illeték megfizetéséhez kapcsolódóan az államháztartásért 

felelős miniszter engedélyével túlléphető a Dologi kiadások kiemelt előirányzat: 
149   XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben 
150    Magyar Államkincstár (8. cím) 

151 6. A gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlásával összefüggésben az 
egészségbiztosításért felelős miniszter engedélyével, az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértése mellett túlléphető: 

152   XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben 

153    Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása (26. cím) 
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5. melléklet a 2014. évi C. törvényhez 5. melléklet a 2014. évi …. törvényhez

millió forint

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen

Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0,0 99 918,5 119 740,5 133 922,0 146 717,4 151 817,0 165 223,7 817 339,3

Közlekedés Operatív Program 0,0 161 292,2 243 876,2 280 706,1 293 405,8 360 070,9 396 191,0 1 735 542,2

Társadalmi megújulás Operatív Program 0,0 154 743,4 158 081,2 153 739,4 158 801,5 174 245,2 190 261,0 989 871,8

Államreform Operatív Program 0,0 7 618,9 7 405,1 6 646,5 6 164,9 6 491,8 7 065,6 41 392,8

Elektronikus közigazgatás Operatív Program 0,0 17 463,4 17 386,2 16 239,5 15 927,6 16 475,4 17 980,4 101 472,5

Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 0,0 78 304,9 71 258,0 74 531,7 90 192,5 92 000,5 100 875,4 507 162,9

Környezet és energia Operatív Program 0,0 104 543,7 171 170,1 207 955,0 218 336,9 238 754,7 261 839,7 1 202 600,2

Nyugat-dunántúli Operatív Program 0,0 18 632,9 19 972,2 20 787,6 23 183,2 23 640,0 25 936,2 132 152,0

Közép-dunántúli Operatív Program 0,0 20 407,5 21 874,3 22 767,4 25 391,1 25 891,4 28 406,3 144 738,0

Dél-dunántúli Operatív Program 0,0 28 331,4 30 367,7 31 607,6 35 250,1 35 944,6 39 436,0 200 937,4

Dél-alföldi Operatív Program 0,0 30 082,3 32 244,5 33 561,0 37 428,6 38 166,0 41 873,1 213 355,4

Észak-alföldi Operatív Program 0,0 39 176,9 41 992,8 43 707,3 48 744,2 49 704,6 54 532,4 277 858,2

Észak-magyarországi Operatív Program 0,0 36 310,3 38 920,1 40 509,2 45 177,5 46 067,7 50 542,3 257 527,1

Közép-magyarországi Operatív Program 0,0 118 567,6 101 557,0 70 073,4 36 208,4 38 209,0 40 201,6 404 816,9

Végrehajtás Operatív Program 0,0 7 761,1 13 259,2 16 077,7 16 491,6 17 838,9 19 220,9 90 649,3

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
keret-előirányzatai összesen

2008-2013. évekre 
felosztásra került

923 154,8 1 089 105,1 1 152 831,4 1 197 421,2 1 315 317,7 1 439 585,6 7 117 415,8

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap keret-
előirányzatai

143 450,7 135 053,3 147 897,4 149 964,1 155 190,9 167 245,1 181 287,5 1 080 089,0

A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai 0,0 1 594,5 1 679,5 1 732,6 1 930,7 1 853,1 2 028,2 10 818,5

Európai Menekültügyi Alap 0,0 179,0 253,9 260,1 336,6 354,5 327,5 1 711,6
Integrációs Alap 267,3 309,2 308,9 391,7 455,1 580,5 461,6 2 774,3
Visszatérési Alap 0,0 279,5 153,7 198,6 253,0 371,8 618,1 1 874,7
Külső Határok Alap 1 328,5 1 514,8 1 594,9 1 551,5 2 106,6 3 046,5 4 425,8 15 568,6

Szolidaritási programok keret-előirányzatai összesen: 1 595,8 2 282,5 2 311,4 2 401,9 3 151,3 4 353,3 5 833,0 21 929,2

Indikatív EU forrás

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok 2007-2013-as programozási időszakra

Megnevezés
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6. melléklet a 2014. évi C. törvényhez

6. melléklet a 2014. évi …. törvényhez

adatok euróban

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program 7 733 969 530

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 463 703 439

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3 389 963 001

Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3 331 808 225

Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program 3 217 105 883

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2 612 789 000

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 794 773 905

Vidékfejlesztési Program 3 455 336 493

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 39 096 293

Partnerségi Megállapodás keret-előirányzatai összesen 25 038 545 769

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keret-előirányzata 93 882 921

Belső Biztonsági Alap 71 557 716
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 23 067 735

Belügyi Alapok keret-előirányzatai összesen: 94 625 451

A kötelezettségvállalások megtételéhez a törvényben rögzített forint/euró árfolyam az irányadó.

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

Megnevezés
Indikatív EU forráskeret a teljes 

időszakban
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7. melléklet a 2014. évi C. törvényhez 7. melléklet a 2014. évi …. törvényhez 

 

 

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, 
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 

2015. évben 
 

 

Fizetési Fizetési osztályok 

fokozatok A B C D E F G H I J 

1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500 

2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600 

3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350 

4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100 

5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850 

6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600 

7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200 

8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825 

9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450 

10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075 

11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700 

12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325 

13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025 

14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725 
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8. melléklet a 2014. évi C. törvényhez
8. melléklet a 2014. évi…. törvényhez 

Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok 
és a magán köznevelési intézmények fenntartói  
köznevelési feladatainak és a bevett egyházak  

hit- és erkölcstan oktatás után járó támogatása 

I. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN ÉS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT 
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN JÁRÓ 

ÁTLAGBÉR ALAPÚ TÁMOGATÁS 

1. Az átlagbéralapú támogatás alapja 

a) Az e törvény 42. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbéralapú támogatás 
alapja – az óvoda, egységes óvoda-bölcsőde kivételével – az állami köznevelési 
feladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: állami 
intézményfenntartó központ) által fenntartott általános iskolában, középiskolában, 
szakiskolában, alapfokú művészeti iskolában (a továbbiakban együtt: iskola), 
kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint 
pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, valamint nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás 
és járulék. 

b) Az e törvény 42. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott átlagbéralapú támogatás 
alapja – az óvoda kivételével – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás 
és járulék. 

2. Az átlagbér alapú támogatás megállapítása 

Az iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, 
valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben 

a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az állami intézményfenntartó központ 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott iskolával, kollégiummal, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási intézménnyel a nevelési évben vagy a tanévben október 1-jén jogviszonyban álló 
gyermekek, tanulók létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott 
gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján két tizedesre kerekített finanszírozott 
pedagóguslétszám szerint, 

b) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak – a 
pedagógiai szakszolgálati intézmény kivételével – jogszabályban meghatározott 
elismerhető létszáma alapján, figyelemmel az a) pont szerinti gyermek és tanulólétszámra 

kell az átlagbéralapú támogatást megállapítani a 3-5. alpontban foglaltak alkalmazásával. 

Az egy főre jutó átlagbér az iskolatípusra, kollégiumra, gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási intézményre, pedagógiai szakszolgálati intézményre számított, az 
állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézményekben intézménytípusonként 
pedagógus-munkakörben, valamint nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak éves személyi juttatása és járulékai együttes összegének és az annak 
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megfelelő létszámnak a hányadosa. A pedagógiai szakszolgálati intézmény nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak finanszírozott létszáma fenntartói 
szinten nem haladhatja meg a pedagógiai szakszolgálati intézményben a 3-5. alpontban 
foglaltak alkalmazásával a pedagógus-munkakörre megállapított finanszírozott létszám 8%-át. 

3. A pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és 
közterhei elismert együttes összegének meghatározása 

a) A pedagógusok és 2015. szeptember 1-jétől a pedagógus szakképzettséggel rendelkező 
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 

aa) általános iskolára 4 295 000 forint/számított létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 37 300 forint/számított 
létszám/3 hónap, 

ab) gimnáziumra 4 436 700 forint/számított létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 40 800 forint/számított 
létszám/3 hónap, 

ac) szakiskolára 4 436 700 forint/számított létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 40 800 forint/számított 
létszám/3 hónap, 

ad) speciális szakiskolára (készségfejlesztő speciális szakiskolára, előkészítő 
szakiskolára) 4 436 700 forint/számított létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 40 800 forint/számított 
létszám/3 hónap, 

ae) szakközépiskolára, nem szakképzési évfolyamon 4 436 700 forint/számított 
létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 40 800 forint/számított 
létszám/3 hónap, 

af) szakközépiskolára szakképzési évfolyamon 4 436 700 forint/számított létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 40 800 forint/számított 
létszám/3 hónap, 

ag) alapfokú művészeti iskolára főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való 
részvétel esetében 4 184 700 forint/számított létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 36 800 forint/számított 
létszám/3 hónap, 

ah) alapfokú művészeti iskolára főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való 
részvétel esetében 4 184 700 forint/számított létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 36 800 forint/számított 
létszám/3 hónap, 

ai) művészeti szakközépiskolára 4 436 700 forint/számított létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 40 800 forint/számított 
létszám/3 hónap, 
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aj) kollégiumra 4 352 100 forint/számított létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 39 000 forint/számított 
létszám/3 hónap, 

ak) pedagógiai szakszolgálati intézményre 4 142 500 forint/számított létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 36 200 forint/számított 
létszám/3 hónap, 

al) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményre 
4 436 700 forint/számított létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 40 800 forint/számított 
létszám/3 hónap, 

am) köznevelési intézményben működő utazó gyógypedagógusi hálózatra 
4 436 700 forint/számított létszám/év, 

pótlólagosan elismert összeg a 2015/2016. tanítási évre 40 800 forint/számított 
létszám/3 hónap. 

b) A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert 
összege 2 190 700 forint/számított létszám/év. 

c) Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartók köznevelési feladatot 
ellátó intézményeiben foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert összege a 2015/2016. tanítási évre – 
2015. szeptember 1-jétől – az a) és b) alpontban meghatározottak 30%-a a köznevelést 
alapfeladatként végző, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság – ide nem értve a nonprofit 
gazdasági társaságot –, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó esetén. 

d) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján a tárgyév 
első napján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti fokozatba besorolt, 
2015. január 1-jén – 2015/2016-os tanévben 2015. október 1-jén – pedagógus-
munkakörben foglalkoztatott pedagógusoknak az elnyert minősítéssel járó bérnövekmény 
és az ahhoz kapcsolódó 27%-os mértékkel számított munkaadókat terhelő járulék és 
szociális hozzájárulási adó elismert összege 

da) Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és 

daa) középfokú- vagy alapfokozatú végzettség esetén 352 000 forint/fő/11 hónap, 
dab) mesterfokozatú végzettség esetén 386 000 forint/fő/11 hónap, 

db) Pedagógus I. fokozatból Mesterpedagógus fokozatba lépés és 

dba) középfokú- vagy alapfokozatú végzettség esetén 1 286 000 forint/fő/11 hónap, 
dbb) mesterfokozatú végzettség esetén 1 415 000 forint/fő/11 hónap. 

4. A finanszírozott pedagóguslétszám megállapításához szükséges – az óvoda, egységes 
óvoda-bölcsőde kivételével – a nevelési-oktatási intézménybe járó, valamint a pedagógiai 
szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók létszámának meghatározása 

a) A tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali 
oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót, továbbá a fejlesztő nevelésben-oktatásban 



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 277

részt vevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát 
kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel elosztva, a 
kollégiumban ellátott – a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás 
munkarendje szerint oktatott – tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni. 

b) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja 
szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási 
intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény által 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbér alapú támogatásra akkor 
jogosult, ha 

ba) a pedagógus végzettsége és szakképzettsége megfelel az Nkt.-ban meghatározott 
képesítési előírásoknak, 

bb) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai 
nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai 
programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez. 

c) A pedagógiai szakszolgálati intézményben az ellátott gyermekek, tanulók létszámát az 
ellátott gyermekek, tanulók egy évre számított havonkénti átlaglétszámának éves 
összesített, tízzel elosztott becsült létszáma alapján kell meghatározni. A heti ellátotti 
létszám megállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe tekintet 
nélkül arra, hogy a hét egy vagy több napján, egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében 
biztosították számára a jogszabályban megállapított szakmai követelményeknek megfelelő 
ellátást. Új pedagógiai szakszolgálati intézmény esetén átlaglétszámként a becsült 
létszámot kell alapul venni. 

d) Az alapfokú művészetoktatásban azt a tanulót lehet egy főként figyelembe venni, akinek 
a számára egy tanszak vonatkozásában legalább heti négy tanóra kerül megszervezésre. 
Azokat a tanulókat, akik számára heti kettő vagy három tanóra kerül megszervezésre, 
kettővel elosztva lehet figyelembe venni, más esetben a tanuló nem vehető figyelembe. 

e) Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a 
nappali munkarend szerint oktatott enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy 
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két főként, a 
mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
küzdő vagy halmozottan fogyatékos tanulót három főként kell számításba venni, ha a 
nevelésük, oktatásuk a többi tanulóval együtt történik. Ha a köznevelési intézmény a 
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló számára az egészségügyi, pedagógiai célú 
habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatást nem saját alkalmazottjával, hanem utazó 
gyógypedagógusi hálózat igénybevételével láttatja el, az integráltan nevelt, oktatott sajátos 
nevelési igényű gyermek, tanuló csak egy főként vehető figyelembe. 

f) A gyermek- és tanulólétszám meghatározása feladatellátási helyenként két tizedesre 
történik. 

5. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározása 

A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásához az állami intézményfenntartó központ 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolába, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe felvett gyermekeknek, 
tanulóknak, továbbá kollégiumban elhelyezett tanulóknak és a pedagógiai szakszolgálati 
intézmény által ellátott gyermekek, tanulók heti átlaglétszámának aránya köznevelési 
intézménytípusonként: 
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a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

b) gimnáziumban – beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is – 
12,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

c) szakiskolában – beleértve a Köznevelési Hídprogramokat is – 12 fő tanulónként 1 fő 
pedagógus, 

d) szakközépiskolában, nem szakképzési évfolyamon 12,4 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

e) szakközépiskolában, szakképzési évfolyamon 13,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

f) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való 
részvétel esetében 19,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

g) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való 
részvétel esetében 78,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

h) művészeti szakközépiskola 

ha) párhuzamos oktatásában részt vevő 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

hb) szakképzési évfolyamán az Nkt. 27. § (9) bekezdése szerinti egyéni foglalkozás 
keretében részt vevő 3,5 fő tanulóként 1 pedagógus, 

hc) szakképzési évfolyamán legalább 4 főből álló csoportos foglalkozás keretében részt 
vevő 8,5 fő tanulóként 1 fő pedagógus, 

i) kollégiumban 18,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

j) pedagógiai szakszolgálati intézménynél 

ja) logopédiai ellátás esetén 50 fő gyermek-, illetve tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, 
további 50 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus, 

jb) nevelési tanácsadás esetén 87 fő gyermek-, illetve tanulólétszám alatt 1 fő 
pedagógus, további 87 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus, 

jc) gyógytestnevelés esetén 50 fő gyermek-, illetve tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, 
további 50 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus, 

jd) szakértői bizottság esetén 180 fő gyermek-, illetve tanulólétszám alatt 1 fő 
pedagógus, további 180 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus, 

je) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, és a fejlesztő 
nevelés együtt:  

   A  B 
1.  Gyermek-, illetve tanulólétszám  

(fő) 
 Pedagóguslétszám  

(fő) 
2. 1 1 
3. 2-10 2 
4. 11-20 4 
5. 21-50 5 
6. 51-100 6 
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7. 100 felett 10 

jf) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, 
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, 
tanulók gondozása együtt:  

   A  B 
1.  Gyermek-, illetve tanulólétszám  

(fő) 
 Pedagóguslétszám  

(fő) 
2. 1-100 2 
3. 101-500 5 
4. 501-1000 7 
5. 1001-2000 9 
6. 2000 felett 12 

k) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 

ka) óvodája esetében 4 fő gyermekként 1 fő pedagógus, 

kb) általános iskolája esetében 3,7 fő tanulóként 1 fő pedagógus, 

kc) középiskolája esetében 6,2 fő tanulóként 1 fő pedagógus, 

kd) speciális szakiskolája és előkészítő szakiskolája esetében 6 fő tanulónként 1 fő 
pedagógus, készségfejlesztő speciális szakiskolája esetében 4 fő tanulónként 1 fő 
pedagógus, 

ke) kollégiuma esetében 7,8 fő tanulóként 1 fő pedagógus, 

l) fejlesztő nevelést, oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményben 
3 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

m) a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

n) utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevétele esetén a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 
foglalkoztatásának megtartására 39 ellátott gyermek- és tanulólétszám esetén 1 fő 
pedagógus 

után igényelhető az átlagbér alapú támogatás. 

Ha az a)-e) és i) alpont szerinti köznevelési intézmény ellát nemzetiségi nevelési-oktatási 
feladatot, akkor a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók tekintetében 8 fő 
tanulóként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni. 

A pedagóguslétszám meghatározása fenntartónként, a nevelési évi, tanévi október 1-jei 
gyermek-, illetve tanulólétszám (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján két 
tizedesre történik. 

II. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL 
FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 

1. Az e törvény 42. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás fajlagos összege: 
160 000 forint/gyermek, tanuló/év. 
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2. A gyermek-, illetve tanulólétszám meghatározásánál 

a) óvoda, egységes óvoda-bölcsőde esetén a gyermeket egy főként, 

b) kollégium és iskola esetén – az alapfokú művészetoktatás kivételével – az I. pont 
4. alpont a) alpontban leírtak szerint, 

c) pedagógiai szakszolgálati ellátás esetén a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 
oktatás és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevőket az I. pont 
4. alpont c) alpontban leírtak szerint 

kell figyelembe venni. 

3. Az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulót az átlagbéralapú támogatásnál 
megadott tanulólétszámot öttel elosztva kell figyelembe venni. 

4. A nemzetiségi önkormányzat a 2. alpont a) alpont szerinti gyermek- és tanulólétszám 
esetén kizárólag a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevőt veheti figyelembe. 

5. A működési támogatás megállapításakor a nevelési-oktatási intézmény esetében a nevelési 
évi, tanévi október 1-jei gyermek-, illetve tanulólétszámot (a költségvetési éven belül 8 és 
4 havi létszám) két tizedesre kerekítve kell kiszámítani. 

6. Ha az iskola büntetés-végrehajtási intézményben vagy javítóintézetben működik, a tanulók 
után e támogatás nem igényelhető. 

III. A KÖZNEVELÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYT FENNTARTÓ 
SZERVEZETEK TANKÖNYVTÁMOGATÁSA 

1. Az e törvény 42. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fenntartó 

a) az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében a nappali rendszerű általános 
iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
feladatot ellátó általános iskola (a továbbiakban együtt: általános iskola) 

aa) harmadik évfolyamán 2015. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók 
létszáma alapján 12 000 forint/fő/év, 

ab) első és második évfolyamán, amennyiben a tanulók 2015. október 1-jei létszáma 
meghaladja a 2014/2015-ös tanév első és második évfolyamára beiratkozott tanulók 
2014. október 1-jei létszámát, a többletlétszám alapján 12 000 forint/fő/év, 

b) az a) pont szerinti tanulók kivételével, az általános iskolával vagy középfokú iskolával 
tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban és a külön jogszabályban 
meghatározott normatív kedvezményekben részesülő tanulók 2015. október 1-jei létszáma 
alapján 12 000 forint/fő/év 

összegű tankönyvtámogatásra jogosult. 

2. A tankönyvtámogatásokkal összefüggésben egy tanulót csak egy jogcímen lehet 
figyelembe venni. 

3. A tankönyvtámogatásokat az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 
2015. augusztus 25-éig folyósítja a kincstár. 
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IV. A BEVETT EGYHÁZ ÁLTAL AZ ÁLLAMI ISKOLÁBAN SZERVEZETT HIT- ÉS 
ERKÖLCSTAN OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 

1. Az e törvény 42. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában meghatározott tankönyvtámogatást 
a bevett egyház a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulók után veheti igénybe, ha 
ahhoz olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel. 

2. A tankönyvtámogatás fajlagos összege 

a) az 1-3. évfolyamon 980 forint/tanuló, 
b) az 5-7. évfolyamon 1 270 forint/tanuló, 
c) a hat évfolyammal működő gimnáziumokban a 7-8. évfolyamon 1 580 forint/tanuló. 

A támogatást az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 2015. augusztus 25-éig 
folyósítja a kincstár. 

3. Az e törvény 42. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában meghatározott támogatás 
szempontjából elismert számított pedagóguslétszámot két tizedesjegyre kell megállapítani a 
hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után heti 24 teljesített 
tanórával számolva. A tanulók számának meghatározása a tanévi október 1-jei 
tanulólétszámok (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján történik. 

4. A támogatás összege 

a) január-szeptember hónapokra 332 200 forint/hónap,  
b) október-december hónapokra 344 000 forint/hónap, 

amely a főiskolai végzettségű Pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógus bruttó átlagbérének 
és járulékának megfelelő összeg. 

V. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK 

1. Az átlagbér alapú támogatás a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 27%-os 
mértékkel számított munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez, 
a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások, valamint 
felújítási kiadások finanszírozására használható fel a felújítási hitel felvétele és törlesztése 
kivételével. Az átlagbér alapú támogatás megbízási jogviszonyban óraadóként 
foglalkoztatottak megbízási díjára az Nkt. 22. § (2) bekezdésében, szakiskolák, 
szakközépiskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a 
továbbiakban: szakképzésről szóló törvény) 30. § (5) bekezdésében meghatározott 
alkalmazotti arány mértékéig használható fel. 

2. A fenntartó az I. és III. pontban meghatározott támogatásokat – azok folyósítását követő 
15 napon belül – az általa fenntartott nevelési-oktatási, pedagógiai szakszolgálati 
intézménynek átadja úgy, hogy az általa fenntartott valamennyi nevelési-oktatási-, pedagógiai 
szakszolgálati intézmény kiegyensúlyozott működését biztosítsa. 

3. A 2. alpontban meghatározott átadási kötelezettséget csökkenti a nevelési-oktatási, 
valamint pedagógiai szakszolgálati intézménynek már megelőlegezett, átadott összeg. 

4. Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás az iskolai rendszerű szakképzésben 
részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló szakképző iskolai képzőhelyen – közismereti, 
szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben – töltött kötelező óraszáma alapján 
számított létszám alapján igényelhetők. A szakmai gyakorlati képzésben tanulószerződés 
alapján részt vevő tanulók a közismereti és a szakmai elméleti oktatás kötelező óraszámának 
arányában vehetők figyelembe. A számított létszám meghatározásához alkalmazott arányok 
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megállapítása során a tanévre figyelembe vett tanulói összes kötelező óraszámba be kell 
számítani az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát is. Ha az előbbiek szerint számítható 
létszám nem egész szám, a fenntartónként összesített mutatószám meghatározásánál a 
kerekítés általános szabályait kell alkalmazni. 

5. Ha a szakmai gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy 
egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola 
fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján járó időarányos részére 
az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult 
támogatásra. 

6. A támogatások igénybevétele és elszámolása a köznevelési statisztikai adatokra és az azt 
megalapozó tanügyi okmányokra, vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra, 
analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell 
venni az Nkt., a szakképzésről szóló törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt 
előírásokat. Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- vagy 
osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei. 

7. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a támogatás, ha az 
intézmény alapító okirata, jogerős működési engedélye meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja 
szerinti fogyatékosság típusát is, és a szakvélemény szerint kerül sor a gyermek, tanuló 
nevelésére, oktatására. 

8. Nem igényelhető támogatás – függetlenül attól, hogy a fenntartó és a köznevelési 
intézmény részt vesz az állami feladatellátásban vagy sem – az olyan tanuló után, aki 

a) tandíjfizetésre kötelezett, 

b) szülői vagy saját kérésre magántanuló vagy a felnőttoktatásban más sajátos munkarend 
szerint tanul, 

c) a szakképzésről szóló törvény 29. §-a alapján az iskolai rendszerű szakképzésben való 
ingyenes részvételre nem jogosult vagy 

d) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve az országos nemzetiségi önkormányzat által 
fenntartott kiegészítő nemzetiségi oktatás feladatait ellátó intézmény vendégtanulóját, 

e) akinek szünetel a tanulói jogviszonya, 

f) aki externátusi ellátásban részesül az externátusi ellátásra tekintettel. 

9. Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén nem igényelhető támogatás 
olyan gyermek után, aki tandíj fizetés mellett veszi igénybe az óvodai ellátást, vagy akinek a 
jegyző vagy a fenntartó felmentést adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. 

10. A tanuló akkor vehető figyelembe a nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha 

a) a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény működési engedélye tartalmazza a 
nemzetiségi feladatok ellátását, és annak formáját, 

b) a nemzetiségi iskolai nevelésben és oktatásban a gyermek szülőjének, gondviselőjének a 
beiratkozáskor írásban benyújtott kérelme alapján vesz részt és 

c) a nemzetiségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák évfolyamonkénti 
átcsoportosítása esetén is – a romani és beás nemzetiségi nyelvoktatás kivételével – csak 
azok után a tanulók után vehetők figyelembe, akik az adott tanévben legalább heti három 
órában tanulják a nemzetiségi nyelvet, 
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d) az iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre települési és területi 
nemzetiségi önkormányzat, nincsen nemzetiségi szószóló és a fenntartó beszerezte az 
országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, amely szerint a nevelési-oktatási 
intézmény nemzetiségi feladatot lát el. 

11. A kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében a vendégtanuló akkor vehető figyelembe egy 
főként, ha a 10. alpont a)-c) alpontjában foglalt feltételek teljesülnek és nappali rendszerű 
iskolai oktatásban rendelkezik tanulói jogviszonnyal. A felnőttoktatásban tanulói jogviszony 
fennállásakor a tanuló abban a tanévben vehető utoljára figyelembe vendégtanulóként, 
amelyben tankötelezettsége fennáll vagy életkora alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban 
is részt vehetne. A sajátos munkarendben létesített tanulói jogviszony esetében a tanuló nem 
vehető figyelembe vendégtanulóként. 

12. A nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézménynek a tanügyi 
nyilvántartásaival – beleértve a nyilatkozatokat, határozatokat is – kell igazolnia, hogy a 
gyermeket, tanulót felvette, és biztosította részére az előírt szolgáltatások igénybevételét. 

13. Ha a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, az átlagbér alapú támogatás és a működési 
támogatás megállapításánál és az arról történő elszámolásnál a tanuló akkor vehető 
figyelembe, ha az iskola, a kollégium előírta és beszedte azt, függetlenül attól, hogy az adott 
köznevelési intézmény, valamint fenntartója állami feladatellátásban részt vesz az vagy sem. 
A térítési díj nem lehet kevesebb, mint a külön jogszabályban meghatározott alsó határ. Ha a 
tanuló a térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető oktatást jogszabály 
rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell tüntetni a törzslapján, 
megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt, továbbá nyilván kell tartania az ehhez és 
egyéb kedvezmények igazolásához szükséges dokumentumokat. Ebben az esetben az 
átlagbéralapú támogatás megállapításakor a tanulót figyelembe lehet venni. Az igénylési 
létszámba nem számítható be az a gyermek, tanuló, akinek a nevelési-oktatási intézmény a 
külön jogszabályban meghatározott térítési díj maximális mértékénél magasabb fizetési 
kötelezettséget ír elő. 

14. Az alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó egységes iskola – beleértve a magyar 
Waldorf-iskolák kerettanterve alapján oktató nevelési-oktatási intézményeket – 
1-12. évfolyamos tanulóinak létszámát az alapfokú művészetoktatási támogatás 
igénybevételéhez a finanszírozott pedagóguslétszám számításakor hárommal elosztva lehet 
figyelembe venni. A Waldorf-iskolák 13. évfolyamos tanulói után nem igényelhető 
átlagbéralapú és működési támogatás. 

15. A támogatásokat, a működési támogatás kivételével, a folyósítás évében kell felhasználni.  

16. Elszámolási szabályok: 

a) A támogatások gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására – kivéve a működési 
támogatást – a költségvetési évet követő év március 31-éig kormányrendeletben 
meghatározott módon kerül sor. 

b) Az átlagbér alapú támogatás, a működési támogatás és az e törvény 
42. § (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatás összesített egyenlegének rendezésére a 
központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy 

ba) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott – a gyermek- 
és tanulóétkeztetést is figyelembe vevő – éves összesített működési és felújítási kiadást, 
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valamint a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait 
csökkenteni kell 

baa) az Áht. 6. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti, továbbá a közszolgáltatás 
ellátása során nyújtott ellenérték, az általános forgalmi adóból származó állami és 
települési önkormányzati, a köznevelési ágazatban realizált bevételekkel és 

bab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi 
önkormányzat és az egyházi jogi személy az állam, illetve a települési 
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai 
szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és 

bb) a ba) alpontban meghatározott számítás eredményének – az állam, illetve a 
települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy 
pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó – egy gyermekre, tanulóra jutó 
összegéből az a) alpont szerinti elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a 
kifizetett támogatások egy gyermekre, tanulóra jutó együttes összegét. 

17. Óvoda, egységes-óvoda esetén alkalmazni kell az I. pont 3. alpont c) alpontjában, 
valamint a Kiegészítő szabályok 2-3., 6-7., 12., 15-16. alpontban foglaltakat. 

18. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén az óvodás gyermekek 
létszámának meghatározásakor alkalmazni kell a 2. melléklet II. pont 1. alpont a) alpontjában 
leírtakat. 

19. Az I. pont 3. alpont d) alpont szerinti támogatás megállapításához az alkalmazottak és az 
óraadók személyes adatait tartalmazó köznevelés információs rendszere (KIR) személyi 
nyilvántartásának 2014. december 31-ei állapota szerint a KIR működtetéséért és 
adatkezeléséért felelős szerv 2015. január 6-ig megküldi a Magyar Államkincstár részére 
fenntartó székhelye szerinti megyei bontásban a minősítési eljárásban eredményesen végzett 
pedagógus oktatási azonosítóját, a minősítési eljárás eredménye szerinti fokozatát, 
végzettségét, köznevelési intézménye nevét, címét, OM azonosítóját, az intézményfenntartó 
nevét, típusát, székhelyének címét. 

A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerinti illetékes igazgatósága a 42. § 
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint támogatásban részesülő fenntartók számára havi 
ütemezésben – jogszabályban meghatározott fenntartói változásjelentéssel érintett utalásig e 
törvény alapján – folyósítja a támogatást, első alkalommal február 7-ig. 
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9. melléklet a 2014. évi C. törvényhez

 

 
9. melléklet a 2014. évi …. törvényhez 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot 
ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások 

A központi költségvetés a nem állami szociális fenntartónak a következő támogatásokat 
biztosítja. 

 
I. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatása 
 

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 606 040 
Ft/év/foglalkoztatott 

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását 
szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok 
alapján elismert átlagbér alapú feladathoz kötött támogatást biztosít a bentlakást nyújtó 
szociális – kivéve hajléktalanok átmeneti intézményei – és gyermekvédelmi szakellátási 
intézmény nem állami fenntartói részére. Az átlagbér alapú támogatás a fenntartók által 
fenntartott intézményben foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez 
kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, és az intézmény működésével 
összefüggésben használható fel. 
 
A támogatás éves összegének meghatározása 

 a) Az intézményekben ellátottak számának meghatározása 

A nem állami szociális fenntartó jogszabályban meghatározottak szerinti igénylés 
keretében adatot szolgáltat az általa fenntartott intézmények ellátotti létszámáról, amely 
nem lehet több éves szinten a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám – amennyiben 
a befogadott férőhelyszám alacsonyabb, akkor a befogadott létszám – 100%-nál. Az 
ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves 
becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok 
számát 365-tel kell osztani. 
 

 b) A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása 

 
Gsz = L1/4  
ahol: 

Gsz = 2015. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve,  

L1 = adott évre az a) alpont szerinti összes ellátotti létszám. 

 c) A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása 

 
T = Gsz*Ksz1*2 606 040  
ahol: 
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Ksz1 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám, 
szolgáltatásonként. 

d) A nevelőszülői ellátás támogatása 

 
T = (Nsz*Nszad ) + (Gsz*Ksz1*2 606 040)  

ahol: 

tervezésnél: 

Nsz = nevelőszülők becsült létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban 
szereplő létszámnál 

NSzad = a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal 
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális 
hozzájárulási adóval számított összege* 365 nap  

 elszámolásnál: 

Nsz = nevelőszülők éves átlagos létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói 
nyilvántartásban szereplő létszámnál 

NSzad = a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal 
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális 
hozzájárulási adóval számított összege * a nevelőszülői jogviszonyban töltött napok 
számával, legfeljebb 365 nap 

ahol: 

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma: az összes nevelőszülői 
jogviszonyban töltött napok száma osztva az átlagos nevelőszülői létszámmal 

 
                                                                                                                                                                                                                        

 
A B C D E 

1  Főtípus Típus Altípus 
Szorzó
szám 
(Ksz1) 

Kiegészítő rendelkezések 

2 

S
zociális [ S

zoctv. 57. § (2) bekezdés, a 
hajléktalanok átm

eneti intézm
ényei kivételével]. 

ápolást, gondozást igénylő ellátás 

idősek otthona (átlagos 
ellátás)  

1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
idősek otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak 
fenn. 

3 
idősek otthona (demens 

ellátás) 
1,18 

A támogatást igénybe vehetik azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy 
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép 
súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező 
demens betegek ellátását biztosítják. Az e pont szerinti 
támogatás vehető igénybe az idősek Szoctv. 57. § (2) 
bekezdése szerinti tartós bentlakásos intézményében és az 
emelt színvonalú férőhelyen ellátott, a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a 
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott 
demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter 
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szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló 
szakvéleményével rendelkező demens betegek után is. 

4 
idősek otthona (emelt 

szintű ellátás) 
0,19 

A támogatás az idősek otthonaiban a 2007. december 31-én 
hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú 
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 
31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen 
gondozott – a 3. altípus szerint súlyos demens betegnek nem 
minősülő – ellátottak után illeti meg a fenntartót. 

5 
pszichiátriai betegek 

otthona 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
pszichiátriai betegek otthonát, intézményenként legalább 10 
férőhellyel tartják fenn. 

6 szenvedélybetegek otthona 1,22 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
szenvedélybetegek otthonát, intézményenként legalább 10 
férőhellyel tartják fenn. 

7 
fogyatékos személyek 

otthona 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és 
halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

8 hajléktalanok otthona 1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok otthonát 
tartanak fenn. 

9 

rehabilitációs intézm
ény 

pszichiátriai betegek 
rehabilitációs intézménye 

1,22 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

10 
szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

11 
fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
fogyatékos személyek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

12 
hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye 
1,00 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalan személyek 
rehabilitációs intézményét tartanak fenn. 

13 

lakóotthonok 

fogyatékos személyek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,96 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő fogyatékosok rehabilitációs 
célú lakóotthonát üzemeltetnek. 

14 
fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó célú 

lakóotthona 
1,27 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő ápoló-gondozó célú 
lakóotthont üzemeltetnek. 

15 
pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,96 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek. 

16 
szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,96 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek. 

17 

átm
eneti elhelyezést 

nyújtó intézm
ények 

időskorúak gondozóháza 1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak gondozóházát 
tartanak fenn. 

18 
fogyatékos személyek 

gondozóháza 
1,11 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon fogyatékos személyek 
gondozóházát tartanak fenn. 

19 
pszichiátriai betegek 

átmeneti otthona 
1,11 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiátriai betegek 
átmeneti otthonát tartanak fenn. 
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20 
szenvedélybetegek 
átmeneti otthona 

1,11 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon szenvedélybetegek 
átmeneti otthonát tartanak fenn. 

21 

tám
ogatott lakhatás 

támogatott 
lakhatás fogyatékos 
személyek részére 

1,35 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást fogyatékos személyek részére. A támogatás azonos 
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. c)-i) 
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe. 

22 

támogatott lakhatás 
pszichiátriai betegek 

részére 
0,96 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást pszichiátriai betegek részére. A támogatás azonos 
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. c)-i) 
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe. 

23 
támogatott lakhatás 

szenvedélybetegek részére 
0,96 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást szenvedélybetegek részére. A támogatás azonos 
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. c)-i) 
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe. 

24 

G
yerm

ekvédelem
 [G

yvt. 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja] 

otthont nyújtó ellátás 

 

nevelőszülőnél biztosított 
otthont nyújtó ellátás 

1,31 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti 
igénybe, azok után a – gyámhatósági határozattal nevelésbe 
vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves 
gyermekek után, akik nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre 
és nem minősítették őket különleges vagy speciális ellátási 
szükségletűnek.  

25 
nevelőszülőnél biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,57 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti 
igénybe  

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53. § 
(2) bekezdés ab) pontja szerinti 0-3 éves életkorú 
különleges szükségletű gyermekek, 
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
különleges szükségletű gyermekek, 
c) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye 
és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § 
(2) bekezdés aa) alpontja szerinti különleges szükségletű 
gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.  
A nevelőszülőnél biztosított különleges ellátás támogatására 
való jogosultság megalapozásához a kora miatt különleges 
ellátást igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi 
szakértői bizottság szakmai véleménye nem szükséges. 

26 
nevelőszülőnél biztosított 
gyermekvédelmi speciális 

ellátás 
1,63 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti 
igénybe  

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
speciális szükségletű gyermekek, 
b) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye 
és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti speciális szükségletű 
gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre. 

27 
nevelőszülőnél együttesen 
biztosított gyermekvédelmi 

különleges és speciális 

1,63 
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti 
igénybe  

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
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ellátás állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
kettős szükségletű gyermekek, 
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye 
és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § 
(2) bekezdés c) pontja szerinti kettős szükségletű 
gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre. 

28 
gyermekotthonban 

biztosított otthont nyújtó 
ellátás 

1,33 
A támogatást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 
fenntartó veheti igénybe, azokra a – gyámhatósági 
határozattal nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal 
elhelyezett – 3-17 éves gyermekekre, akik az általa 
fenntartott gyermekotthonban, lakásotthonban kerültek 
elhelyezésre és nem minősítették őket különleges vagy 
speciális szükségletűnek. 

29 
lakásotthonban biztosított 

otthont nyújtó ellátás 
1,33 

30 

különleges 
gyermekotthonban, 
gyermekotthonban 

biztosított gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,50 

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményében ellátott: 

– ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) 
bekezdés ab) alpontja szerinti 0-3 éves életkorú 
különleges szükségletű gyermekek, 
– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
különleges szükségletű gyermekek, 
–  nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a 
Gyvt. 53. § (2) bekezdés aa) alpontja szerinti különleges 
szükségletű gyermekek  

után veheti igénybe. 
A támogatás igénybevételének megalapozásához a kora 
miatt különleges ellátást igénylő gyermek esetében a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye 
nem szükséges. 

31 

különleges lakásotthonban, 
lakásotthonban biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,50 

32 

szociális törvény hatálya 
alá tartozó intézményben 

biztosított különleges 
gyermekvédelmi ellátás      

1,50 

33 

speciális 
gyermekotthonban, 
gyermekotthonban 

biztosított gyermekvédelmi 
speciális ellátás 

1,55 A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményében ellátott: 

– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
speciális szükségletű gyermekek, 
– nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a 
Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti speciális 
szükségletű gyermekek 

után veheti igénybe. 

34 

speciális lakásotthonban, 
lakásotthonban biztosított 
gyermekvédelmi speciális 

ellátás 

1,55 

35 

szociális törvény hatálya 
alá tartózó intézményben 

biztosított gyermekvédelmi 
speciális ellátás     

1,55 

36  

gyermekotthonban 
együttesen biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és speciális 

ellátás     

1,55 

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményében ellátott:  

a) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
kettős szükségletű gyermekek, 
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye 

37  
lakásotthonban együttesen 
biztosított gyermekvédelmi 

különleges és speciális 

1,55 
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ellátás     és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § 
(2) bekezdés c) pontja szerinti kettős szükségletű 
gyermekek 

után veheti igénybe. 

38  

különleges 
gyermekotthonban 

együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 

különleges és speciális 
ellátás     

1,55 

39  

különleges lakásotthonban 
együttesen biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és speciális 

ellátás     

1,55 

40  

speciális 
gyermekotthonban 

együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 

különleges és speciális 

1,55 

41  

speciális lakásotthonban 
együttesen biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és speciális 

1,55 

42  

szociális törvény hatálya 
alá tartózó intézményben 

együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 

különleges és speciális 
ellátás     

1,55 

43 

utógondozói ellátás 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés 
a)-c) pontja alapján 

nevelőszülőnél biztosított 
utógondozói ellátás 

1,31 

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)-c) 
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti 
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal 
felnőtt után, ha a fiatal felnőttet a gyámhivatal 
nevelőszülőnél helyezte el. 

44 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 
utógondozó otthonban 
biztosított utógondozói 

ellátás 

1,10 

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) 
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti 
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal 
felnőtt után. 

45 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 

gyermekotthonban, 
lakásotthonban biztosított 

utógondozói ellátás  

1,10 

46 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 
különleges és speciális 

gyermekotthonban, 
különleges és speciális 

lakásotthonban biztosított 

1,10 
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utógondozói ellátás  

47 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 

külső férőhelyen biztosított 
utógondozói ellátás 

1,15 

48 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján biztosított 

utógondozói ellátás 
gyermekotthonban/lakás-

otthonban, különleges 
gyermekotthonban/ 

lakásotthonban, speciális 
gyermekotthonban/ 

lakásotthonban, 
utógondozó otthonban, 

külső férőhelyen 

0,88 

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti 
utógondozói ellátásban részesülő 18-22 éves korú, fiatal 
felnőtt után. 

49 
Gyermek
védelem 
[Gyvt. 
15. § (2) 
bekezdés 
c) pontja] 

 

gyerm
ekek átm

eneti gondozása 

helyettes szülőnél 
biztosított átmeneti ellátás 

1,00 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Gyvt.-ben szabályozott módon átmeneti gondozás 
biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli 
megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység 
folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés, 
illetve működési engedély alapján jogosultak, illetve a külön 
jogszabályban meghatározottak szerinti önálló helyettes 
szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. A 
támogatás ebben az esetben a helyettes szülői ellátással 
kapcsolatos költségekre fordítható. 

50 
gyermekek átmeneti 

otthonában biztosított 
átmeneti ellátás 

1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek átmeneti 
gondozását biztosító intézményt tartanak fenn.  

51 
családok átmeneti 

otthonában biztosított 
átmeneti ellátás 

1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Gyvt.-ben szabályozott módon családok átmeneti 
gondozását biztosító intézményt tartanak fenn. 

 

 

II. A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus munkakörben 
foglalkoztatottak kiegészítő béralapú támogatása 

 

A) GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSI INTÉZMÉNYBEN PEDAGÓGUS 
MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT 
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 1 398 539 Ft/fő/foglalkoztatott 

 

A központi költségvetés elismert átlagbér alapú feladathoz kötött kiegészítő támogatást 
biztosít a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak után a gyermekvédelmi szakellátási 
intézmény nem állami fenntartói részére. A kiegészítő támogatás a fenntartók által 
fenntartott intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkatársak béréhez, 
valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, és az intézmény 
működésével összefüggésben használható fel. 
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a) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus munkakörben 

foglalkoztatottak elismert létszámának meghatározása 

Gypl = L2/4 * Ksz2 

ahol: 

Gypl = az I. pontban elismert, Ksz1 szorzószámmal korrigált szakmai munkatárs létszámon 
belül elismert pedagógus létszám, 

L2 = szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám,  

Ksz2 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós 
szorzószám, intézménytípusonként 

Intézménytípus Szorzószám (Ksz2) 
nevelőszülői hálózat 0,09 
gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás 0,58 
különleges gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás 0,75 
speciális gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás 1,42 
utógondozó otthon 0,68 

b) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus munkakörben 

foglalkoztatottak átlagbére kiegészítő támogatásának számítása 

T = Gypl * 1 398 539 

 

B) GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSI INTÉZMÉNYBEN PEDAGÓGUS 
MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK MINŐSÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ 
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS 

A központi költségvetés a minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert 
minősítés alapján a tárgyév első napján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c) vagy d) pontja 
szerinti fokozatba besorolt, 2015. január 1-jén pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatott munkatársaknak az elnyert minősítéssel járó bérnövekményéhez és az 
ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához támogatást nyújt, amelynek 
elismert összege  

a) Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és 
aa) középfokú- vagy alapfokozatú végzettség esetén 

352 000 forint/fő/11 hónap, 
ab) mesterfokozatú végzettség esetén 386 000 forint/fő/11 hónap, 

b) Pedagógus I. fokozatból Mesterpedagógus fokozatba lépés és 
ba) középfokú- vagy alapfokozatú végzettség esetén 

1 286 000 forint/fő/11 hónap, 
bb) mesterfokozatú végzettség esetén 1 415 000 forint/fő/11 hónap. 
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Kiegészítő szabályok: 
 

1) A pedagógus munkakörűek nyilvántartott létszáma alatt a gyermekvédelmi 
szakellátási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak személyes 
adatait tartalmazó köznevelés információs rendszere (KIR) személyi 
nyilvántartásának 2014. december 31-ei állapotát kell érteni. A KIR működtetéséért 
és adatkezeléséért felelős szerv 2015. január 6-ig megküldi a Magyar Államkincstár 
részére fenntartó székhelye szerinti megyei bontásban a minősítési eljárásban 
eredményesen végzett pedagógus oktatási azonosítóját, a minősítési eljárás 
eredménye szerinti fokozatát, végzettségét, intézménye nevét, címét, intézményi 
azonosítóját, az intézményfenntartó nevét, típusát, székhelyének címét. A Magyar 
Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatósága fenntartói igénylés 
nélkül, havi ütemezésben folyósítja a támogatást, első alkalommal február 10-ig. A 
támogatással kapcsolatos a lemondásra, a pótigényre, az elszámolásra és az 
ellenőrzésre az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. 

2) A támogatást az e melléklet szerinti II. A) pont szerinti támogatásra is jogosult 
fenntartó veheti igénybe. 

 
 

III. Kiegészítő szabályok 

 

1. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott 
adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot. 

2. Gondozási napként egy ellátott egy napi intézményi ellátását kell figyelembe 
venni, amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges 
elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – 
egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe kell venni. Az 
intézményi jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik. 

3. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak 
száma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban 
meghatározott férőhelyszám 105%-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-
át. A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás, utógondozói 
ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon, utógondozó otthon által történő 
biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a 
fenntartó által működtetett – a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott – 
nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. Amennyiben a 
befogadott férőhelyek száma alacsonyabb a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
férőhelyszámnál e pont rendelkezéseit ahhoz viszonyítottan kell vizsgálni. 

4. A támogatás igénybevételének feltétele az ellátottak adatainak – a Szoctv. 20/C. § 
(1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdése szerinti – 
nyilvántartásba vétele, valamint a külön jogszabály szerinti időszakos jelentési 
kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a nem állami szociális 
fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását az 
időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte. 

5. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely 
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a) az adott szolgáltatás tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba be van jegyezve 
és  
b) a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, 
gyermekjóléti szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, 
férőhelyszámra befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás nélkül is 
jogosultak. 

6. A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények 
(szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs lakóotthona) 
esetében a támogatás az OEP finanszírozással együtt is igénybe vehető. 

7. A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a 
következő sajátos szabályok vonatkoznak: 
a) ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek bölcsődei vagy családi 
napközi ellátásban vagy gyermek, fiatal felnőtt köznevelési szolgáltatásban 
részesül, a bölcsődei vagy családi napközi ellátást vagy a köznevelési szolgáltatást 
biztosító intézmény országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy 
vagy nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a feladathoz kapcsolódóan a 
42. § (1) bekezdés a), c) és f) pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 42. § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásra jogosult, 
b) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a fenntartó az 
intézményen belül oktatott tanulók létszáma alapján az ellátott feladathoz 
kapcsolódóan az országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy 
nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a 42. § (1) bekezdés a), c) és f) 
pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 42. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatásra jogosult. 

8. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is ugyanabban – az e 
melléklet szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. 
§ (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a 
továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) – szociális, 
gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatásban részesül, a támogatás 
szempontjából az adott napon ellátottként csak annál az engedélyesnél vehető 
figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a 4. pont szerinti időszakos 
jelentést.  

9. Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető 
figyelembe több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális 
szakosított ellátás és gyermekvédelmi szakellátás esetén. 
 
 

IV. Szociális ágazati pótlék  
 

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a 
szerinti, 2015. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez, 
ha a fenntartó 
a) a 43. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint támogatásban részesül, vagy  
b) a  támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 

kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel 
rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel. 

 
A támogatás éves összegének meghatározása 
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T= Plsz * Kjtvhr. 5 számú melléklete szerinti pótlék összege fizetési fokozatonként és 
fizetési osztályonként *1,27, de legfeljebb a kifizetett ágazati pótlék és annak a szociális 
hozzájárulási adója, ahol 
 
Plsz= az ágazati pótlékra jogosult foglalkoztatottak száma, amely a támogatás 
igénylésekor az ágazati pótlékra jogosult foglalkoztatottak éves becsült átlaglétszáma 
fizetési fokozatonként és fizetési osztályonként; a támogatás elszámolásakor a 
foglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszáma fizetési fokozatonként és fizetési 
osztályonként. 
 

Az ágazati pótlék igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére az egyházi és nem állami fenntartású 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami 
támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-5. §-át, 10. § (3) bekezdését, 11. §-át és 
14-26. §-át kell alkalmazni. 
 
Kiegészítő rendelkezések: 
 

1. A nem állami szociális fenntartó a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a 
szerinti ágazati pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a 
foglalkoztatott számára. 

2. Nem nyújtható támogatás az ágazati pótléknak a Kjtvhr. 5. számú mellékletében 
meghatározott összegén felül nyújtott összege és annak közterhei kifizetéséhez. 

3. A támogatás kizárólag a 2015. évben ágazati pótlékra kifizetett, továbbá annak 
ténylegesen megfizetett közterheire használható fel. A támogatás terhére más jogcímen 
kifizetés nem teljesíthető. 

4. A tárgyévet megelőző évben támogatásban részesült nem állami szociális fenntartó a 
szociális ágazati pótlék iránti igényét 2015. január 6-ig nyújthatja be a kincstárnak.  

5. Ha a fenntartó 2015-ben válik jogosulttá a támogatásra, a támogatás iránti kérelmét az azt 
követő harminc napon belül nyújthatja be, hogy a támogatásra jogosulttá vált. 

6. Támogatási kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is 
benyújtható. 

7. A kincstár azon nem állami fenntartóknak, melyek részére a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 
18.) Korm. rendelet alapján 2014. december hónapban támogatást folyósít – külön 
igénylés nélkül –, azzal azonos összegű támogatási előleget biztosít havonta 2015. január 
és február hónapban. A folyósított előleg és a fenntartót ténylegesen megillető támogatás 
különbözetének rendezésére a március hónapban folyósítandó támogatás utalásával 
egyidejűleg kerül sor. A különbözet után kamat nem számítható fel. 

8. A kincstár a támogatási kérelemről 
a) a 7. pont szerint előlegre jogosult fenntartók esetében, ha kérelmüket határidőben 
benyújtották  2015. február 28-áig, 
b) egyéb esetekben 21 napon belül 
dönt. 

 



296 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 

10. melléklet a 2014. évi C. törvényhez
10. melléklet a 2014. évi .... törvényhez

Beruházási Alap

KIADÁS:

millió forintban

201 492,4

VI. BÍRÓSÁGOK

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója (3. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport) 1 005,1

Igazságszolgáltatás beruházásai (3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport) 7 083,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Miniszterelnökség (1. cím: Karmelita kolostor átépítésére) 5 000,0

Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése (30. cím, 1. alcím, 34. jogcímcsoport) 1 405,0

Ludovika Campus (30. cím, 1. alcím, 46. jogcímcsoport) 4 010,0

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása (30. cím, 1. alcím, 61. jogcímcsoport) 4 014,3

Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása (30. cím, 1. alcím, 62. jogcímcsoport) 400,0

Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése (35. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport, 1. jogcím) 28 166,0

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése (20. cím, 1. alcím, 21. jogcímcsoport) 830,0

Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése (20. cím, 1. alcím, 23. jogcímcsoport) 44,5

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Büntetés-végrehajtás (5. cím: férőhelybővítéssel kapcsolatos fejlesztések) 4 385,4

Rendőrség (7. cím: Érdi Rendőrkapitányság új objektumának építése) 1 200,0

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása (20. cím, 31. alcím, 12. jogcímcsoport) 2 194,5

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása (20. cím, 
11. alcím, 17. jogcímcsoport)

400,0

XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések (20. cím, 24. 
alcím, 11. jogcímcsoport, 3. jogcím)

1 624,5

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. 
jogcímcsoport, 1. jogcím)

2 100,0

Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. 
jogcímcsoport, 2. jogcím)

240,0

Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. 
jogcímcsoport, 3. jogcím)

240,0

Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 4. jogcím) 500,0

Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 5. 
jogcím)

500,0

Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. 
jogcímcsoport, 6. jogcím)

500,0

Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 7. 
jogcím)

500,0

Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 8. 
jogcím)

240,0

Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 9. 
jogcím)

240,0

Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 
14. jogcímcsoport, 10. jogcím)

240,0
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Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 11. jogcím) 240,0

Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 12. jogcím) 240,0

Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 13. 
jogcím)

240,0

Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 14. 
jogcím)

180,0

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 26. 
jogcím)

800,0

Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 27. 
jogcím)

420,0

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 15. jogcímcsoport) 41 272,2

Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 16. 
jogcímcsoport)

1 451,2

Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása (20. cím, 24. alcím, 17. jogcímcsoport) 1 496,3

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 18. 
jogcímcsoport)

4 020,6

A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 
kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása (20. cím, 24. alcím, 19. jogcímcsoport)

6 146,5

Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének 
támogatása) (20. cím, 24. alcím, 20. jogcímcsoport)

4 974,2

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 21. jogcímcsoport) 4 500,0

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 22. jogcímcsoport) 2 750,0

Tornaterem-építési program (20. cím, 24. alcím, 29. jogcímcsoport) 3 000,0

Tanuszoda-fejlesztési program (20. cím, 24. alcím, 30. jogcímcsoport) 3 000,0

A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása (20. cím, 24. alcím, 31. 
jogcímcsoport)

2 435,9

A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása (20. cím, 24. alcím, 32. jogcímcsoport) 2 185,2

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás (20. cím, 24. alcím, 33. jogcímcsoport) 1 722,2

Gödöllői uszoda beruházás (20. cím, 24. alcím, 34. jogcímcsoport) 3 474,9

Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás (20. cím, 24. alcím, 35. jogcímcsoport) 300,0

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása (20. cím, 24. alcím, 36. 
jogcímcsoport)

3 997,5

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása (20. cím, 25. alcím, 13. jogcímcsoport) 3 000,0

Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése (20. cím, 25. alcím, 19. 
jogcímcsoport)

950,0

Izsáki iskola beruházás (20. cím, 25. alcím, 20. jogcímcsoport) 4 479,0

Dunakeszi iskola beruházás (20. cím, 25. alcím, 21. jogcímcsoport) 4 698,0

Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása (20. cím, 50. alcím, 7. jogcímcsoport) 8,8

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (20. cím, 55. alcím, 7. jogcímcsoport) 1 350,0

Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése (20. cím, 55. alcím, 10. 
jogcímcsoport)

2 000,0

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése (20. cím, 
55. alcím, 11. jogcímcsoport)

1 147,0

Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása (20. cím, 55. alcím, 13. 
jogcímcsoport)

300,0

A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
rekonstrukciója (20. cím, 55. alcím, 16. jogcímcsoport)

276,0

A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem építése 
(20. cím, 55. alcím, 17. jogcímcsoport)

120,0
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A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója (20. cím, 55. alcím, 18. jogcímcsoport) 293,6

A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása (20. cím, 55. 
alcím, 19. jogcímcsoport)

50,0

A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai (20. cím, 55. alcím, 20. 
jogcímcsoport)

86,0

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása (7. cím, 15. alcím) 2 400,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. 
jogcím)

21 965,0

Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 3. jogcím) 60,0

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások 
(2. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)

1 000,0

Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások (2. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport) 1 400,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek egyes értékesítési és hasznosítási bevételei 201 492,4

BEVÉTEL: 201 492,4
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A Kormány 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 
(minimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 105 000 forint, 
hetibér alkalmazása esetén 24 160 forint, napibér alkalmazása esetén 4830 forint, órabér alkalmazása esetén  
604 forint.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú 
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő 
teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 122 000 forint, hetibér alkalmazása esetén  
28 080 forint, napibér alkalmazása esetén 5620 forint, órabér alkalmazása esetén 702 forint.

 (3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és 
teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2015. január 1-jétől 105 000 forint,
b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2015. január 1-jétől 122 000 forint.

 (4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál
a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) 92.  § (2)  bekezdése], 

arányosan csökkentett mértékben,
b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.

 (5) Részmunkaidő esetén
a) az  (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan 

csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés 

szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2015. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.
 (3) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,
c) alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati szolgálati és közszolgálati 

jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét
is érteni kell.

 (4) Hatályát veszti a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 
483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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2014. évi CII. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról*

Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy
–  a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor mindenkor ésszerű keretek között 

kell, hogy működjön,
–  segítse a munkavállalók testi és lelki egészségének megőrzését, továbbá megfelelő pihenőidőt biztosítson,
–  megfelelő egyensúlyt kell teremteni a  kereskedelmi tevékenység gyakorlásának szabadsága, valamint 

a vasárnap, illetve munkaszüneti napokon dolgozók érdekei között,
–  ha a kereskedelem szabadságának érdeke és a magyar társadalom legfontosabb építőkövének, a családnak 

a védelméhez fűződő érdeke összeütközésbe kerül, akkor a családi közösségek megtartóerejét kell erősíteni,
a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kiskereskedelmi tevékenységre tejed ki, függetlenül attól, 
hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják.

 (2) E törvény hatálya nem terjed ki
  1.  a gyógyszertárak nyitva tartására;
  2.  a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására;
  3.  a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség 

esetén a jegyző – a pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben – határozza meg azt, hogy a pályaudvar területe 
meddig terjed;

  4.  a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;
  5.  az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén 

történő kereskedelmi tevékenységre;
  6.  a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
  7.  a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
  8.  az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
  9.  a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;
10.  a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
11.  a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
12.  a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
13.  a vendéglátásra;
14.  a világörökségi területen található üzletekre, valamint
15.  a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.

 (3) Az  e  törvényben vagy a  felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben nem szabályozott kérdésekben 
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6. §-át kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E törvény alkalmazásában:
  1.  advent: a december 24-ét megelőző negyedik vasárnappal kezdődő, karácsonyig tartó időszak;
  2.  általános zárvatartási időszak: az e törvény 3. és 4. §-ában meghatározott nyitvatartási időn túli időszak;
  3.  helyi termelői piac: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
  4.  kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
  5.  kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
  6.  kiskereskedelmi nap: a vasárnap és a munkaszüneti napok kivételével a naptári hét többi napja, továbbá a külön 

jogszabály által meghatározott munkanap;

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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  7.  kiskereskedelmi tevékenység: a Kertv.-ben meghatározott fogalom, ide nem értve a vendéglátást, a szabadidő  
eltöltésével közvetlenül összefüggő szolgáltatási tevékenységet, valamint a  kereskedelmi ügynöki 
tevékenységet;

  8.  munkaszüneti nap: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) meghatározott 
nap;

  9.  piac: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
10.  segítő családtag: az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég tagjának, a gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni 

résszel bíró természetes személy tagjának a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 8:1.  § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, aki a kereskedelmi tevékenység folytatásában 
személyesen vesz részt;

11.  sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott fogalom;
12.  sportrendezvény: az Stv.-ben meghatározott fogalom;
13.  újságot árusító üzlet: az  az 50 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben 

a  keletkező árbevétel legalább kétharmada újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány értékesítéséből 
származik;

14.  üzlet: kiskereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési 
egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet 
vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; továbbá bármely olyan állandó vagy 
ideiglenes értékesítési hely, ahol kereskedelmi tevékenységet folytatnak, ideértve a mozgóboltot is;

15.  vásár: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
16.  vendéglátás: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
17.  virágot árusító üzlet: az  a  150 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben 

a  keletkező árbevétel legalább kétharmada vágott virág (vágott zöld), illetve cserepes dísznövény 
értékesítéséből származik.

3. A vasárnapi munkavégzés tilalmáról

3. §  Üzlet – törvényben vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel 
–
a) kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva,
b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.

4. § (1) A 3. §-tól eltérően az üzletek
a) adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra,
b) december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá
c) minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra
között nyitva tarthatnak.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adventre, illetve c) pontja szerinti egy vasárnapra vonatkozóan az üzlet nyitvatartási 
szándékát a kereskedő köteles előzetesen a kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az érintett időpont előtt 
bejelenteni. A kereskedelmi hatóság a bejelentett időpontokról nyilvántartást vezet.

 (3) Ha december 24-e vasárnapra esik, abban az esetben az üzletek az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyitvatartási időben 
tarthatnak nyitva.

 (4) Kiskereskedelmi tevékenységet üzletben csak a  törvény által lehetővé tett nyitvatartási időben lehet folytatni. 
Mindazokat a  vásárlókat, akik a  nyitvatartási időn belül beléptek az  üzletbe, a  nyitvatartási időn túl – legfeljebb 
további fél órán belül – ki lehet szolgálni.

4. Különös rendelkezések az üzletek egyes csoportjaira nézve

5. § (1) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően, a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet
a) kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra,
b) vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra
között nyitva tarthat.
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 (2) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti 
napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthat.

 (3) A  3.  §-ban foglaltaktól eltérően a  sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon 
a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak.

 (4) Kormányrendelet az adott település (településrész) sajátosságaira – különösen az  idegenforgalom kiszolgálásának 
igényére, a  vásárlási szokásokra, a  foglalkoztatottak számára és a  lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az  üzletek 
nyitva tartására az e törvénytől eltérő szabályokat is megállapíthat.

6. §  Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárvatartási időszakban is nyitva 
tarthat, ha az  általános zárvatartási időszakban kizárólag az  üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni 
vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja 
maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

5. A vasárnapi munkavégzés tilalmának ellenőrzése

7. § (1) Az  e  törvényben foglalt rendelkezések megtartását a  fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. Az  e  törvényben 
foglalt, a  nyitvatartási időre, az  általános zárvatartási időszakra és az  az alóli kivételekre vonatkozó előírások 
a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

 (2) Az e törvényben vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben előírtak megsértése esetén 
a  fogyasztóvédelmi hatóság – a  fogyasztóvédelemről szóló törvényben írt jogkövetkezmények bármelyikének 
alkalmazása mellett – köteles
a) az első jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra,
b) a második jogsértés esetén 30 napra,
c) a harmadik jogsértés esetén 90 napra,
d) bármelyik következő jogsértés esetén 365 napra
az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni.

 (3) Az újságot árusító üzletben, valamint a virágot árusító üzletben tevékenységet folytató köteles a fogyasztóvédelmi 
hatóság felhívására hitelt érdemlően igazolni, hogy az  árbevételre vonatkozó e  törvényben meghatározott 
követelményeknek – az ellenőrzés kezdő napját megelőző éves időszak átlagában – megfelel.

 (4) Arról, hogy az üzletben kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy a 6. §-ban foglaltaknak megfelel, a kereskedő 
az  ellenőrzéskor köteles teljes bizonyító erejű magánokirati formában nyilatkozni, amelyet – kétség esetén – 
a  fogyasztóvédelmi hatóság felhívására köteles hitelt érdemlően – de legalább közokiratba foglalt nyilatkozattal 
– igazolni.

 (5) A kereskedelmi hatóság a fogyasztóvédelmi hatóság megkeresésére tájékoztatást ad az üzlet üzemeltetőjének a 4. § 
(2) bekezdése szerinti bejelentéseiről.

6. Záró rendelkezések

8. §  Felhatalmazást kap a kormány, hogy az adott település (településrész) sajátosságaira – különösen az idegenforgalom 
kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókörnyezet érdekeire – tekintettel 
az üzletek 3. §-tól eltérő nyitva tartása engedélyezésének részletes feltételrendszerét és a mérlegelés szempontjait, 
továbbá az eljárás részletes szabályait rendeletben megállapítsa.

9. §  Ez a törvény 2015. március 15-én lép hatályba.

10. § (1) A Kertv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  üzlet nyitvatartási idejét a  vásárlási szokások, a  foglalkoztatottak és a  lakókörnyezet érdekeinek 
figyelembevételével – a  kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény és 
a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, valamint e törvény keretei között – a kereskedő állapítja meg.”

 (2) Hatályát veszti a Kertv. 6. § (3) bekezdése.
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 (3) A Kertv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  települési önkormányzat képviselő-testülete (Budapesten a  kerületi önkormányzat képviselő-testülete, 
a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi önkormányzat közgyűlése)  
– a helyi sajátosságok figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja
a) az  üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásának a  kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról szóló törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben foglalt feltételei 
további korlátozását, valamint
b) a  világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 
6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a  közbiztonság, illetve a  köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – 
többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat.”

 (4) A Kertv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vagy hivatalból – a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez 
való jogának biztosítása érdekében – a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet 
éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását – korlátozhatja akkor is, ha az üzlet a kiskereskedelmi szektorban történő 
vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet rendelkezései 
alapján nyitva tarthat. A korlátozás keretében a kereskedelmi hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező 
éjszakai zárvatartási időszakot rendelhet el.”

 (5) A Kertv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a  települési (Budapesten a  kerületi) önkormányzat képviselő-testülete, illetve a  fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy az üzletek 
éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjra 
vonatkozó részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint a 2. § 31. pontjában 
foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza.”

11. §  Az Mt. 101. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vasárnapra rendes munkaidő
a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
b) az idényjelleggel,
c) a megszakítás nélkül,
d) a több műszakos tevékenység keretében,
e) a készenléti jellegű munkakörben,
f ) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből 
eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
h) külföldön történő munkavégzés során,
i) a  kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a  kereskedelmet kiszolgáló 
szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál, valamint
j) a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény keretei között
foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.”

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

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytele-
nített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá-
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy 
faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny 
Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 
795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut 
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) 
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék, 
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelő-
levél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi 
a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé-
seket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem 
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett 
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvény-

telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:

4531321–4531350

sorszámú nyugtatömb használata 2014. december 16-tól 
érvénytelen.

*

GYUR-CSIL Kft. bejelentése (8431 Bakonyszentlászló, Béke u. 47.)

AJ7E-Y 305251–305300

sorszámú számlatömb használata 2014. november 18-tól 
érvénytelen.

*

MÁV-START Zrt. bejelentése (1087 Budapest, Kerepesi út 2–6.)

AZ7EA 112105

sorszámú számla elveszett, használata 2014. december 
12-tól érvénytelen.
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A Kormány 326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelete
a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetéséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 10. § 1. pontja tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 10. § 3. pontja tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a továbbiakban: NTH) 2014. december 31-én jogutód nélkül megszűnik.

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

3. § (1) Az NTH magánjogi jogait és kötelezettségeit 2015. január 1-jétől a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) gyakorolja és teljesíti.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti jogok és kötelezettségek átszállása az NTH-val szemben fennálló követeléseket nem teszi 
lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet 
érvényesíteni.

 (3) A 2014. december 31-én már fennálló, továbbá az NTH megszűnésével kapcsolatban keletkező számviteli és adózási 
kötelezettségeket az NTH által átadott iratok alapján 2015. január 1-jétől a Minisztérium teljesíti.

 (4) 2015. január 1-jétől az NTH 2014. december 31-ig elindított közbeszerzési eljárásaiban az NTH helyébe a Minisztérium 
lép.

 (5) Az NTH 2014. december 31-ig indult peres és nemperes eljárásaiban 2015. január 1-jétől az NTH helyébe a Minisztérium 
lép.

4. § (1) Az  NTH megszűnésének napján az  NTH fizetési számláit meg kell szüntetni, a  megszűnés napján az  NTH fizetési 
számláin lévő pénzeszközök, az NTH javára szóló fizetési megbízás alapján az NTH fizetési számláin még jóvá nem írt 
összegek és az NTH e napon fennálló készpénzállománya a Minisztériumot illetik meg.

 (2) Az  NTH számláit vezető szerv az  NTH megszűnésének napján az  NTH rendelkezése alapján átutalja valamennyi, 
az NTH fizetési számláján lévő pénzeszközt a Minisztérium fizetési számlájára.

5. §  Az NTH 2014. december 31-én hivatalban lévő elnöke, illetve az  általa adott meghatalmazás alapján az  NTH más 
vezetője vagy vezetői legkésőbb 2014. december 31-én jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át
a) az NTH feladat- és hatáskörébe tartozó, folyamatban lévő ügyeket és az azokhoz tartozó teljes dokumentációt,
b) az NTH tervezési és módszertani háttérdokumentációját,
c) az NTH-nak a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok 

ellátása során keletkezett dokumentációt,
d) a foglalkoztatottak személyi anyagát, vagyonnyilatkozatait,
e) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján 

készített szakvéleményeket és
f ) mindazon dokumentumokat, amelyek a Minisztériumot terhelő kötelezettségvállalás gyakorlásához és a jogok 

érvényesítéséhez szükségesek
a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek, illetve az  általa adott meghatalmazás alapján 
a Minisztérium más vezetőjének.

6. §  Az NTH 2014. december 31-én folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásaiban 2015. január 1-jétől az  NTH 
helyébe a Minisztérium lép.

7. §  Az NTH 2014. december 31-én folyamatban lévő európai uniós finanszírozású pályázatai és projektjei, valamint 
a  Duna transznacionális együttműködési program közös irányító hatósági és technikai titkársági feladatai 
tekintetében 2015. január 1-jétől az  NTH helyébe a  Minisztérium lép. A  területfejlesztés stratégiai tervezéséért 
felelős miniszter a  projektekkel összefüggésben szükséges szerződésmódosításokat 2014. december 31-ét követő 
tíz napon belül kezdeményezi. A támogató, illetve a közreműködő szervezet a szerződésmódosítások végrehajtásáról 
a kezdeményezéstől számított húsz napon belül intézkedik.
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8. §  A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz és az  Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a  területi együttműködéshez 
kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„b) a  nemzeti kapcsolattartó pont: a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium;”

9. §  A 2014–2020-as programozási időszakban a  transznacionális és interregionális együttműködési programok 
végrehajtási intézményeiről szóló 126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. §  Hatályát veszti
1. a területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 

szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés l) pontja,
2. a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet,
3. az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő 

lényeges adatokról, valamint a  lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló 303/2013. (VII.  31.) Korm. 
rendelet 3. melléklet 33. pontja,

4. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
„H) Nemzetgazdasági miniszter” táblázat 6. sora.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelethez

A 2014–2020-as időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásában részt vevő szervezetek

A B C D E F G

1. Duna transznacionális 
együttműködési 

program

Közép-európai 
transznacionális 
együttműködési 

program

INTERREG EUROPE 
interregionális 

együttműködési 
program

INTERACT III 
interregionális 

együttműködési 
program

ESPON 2020 
interregionális 

együttműködési 
program

URBACT III 
interregionális 

együttműködési 
program

2. irányító hatóság és 
közös titkárság

Nemzetgazdasági 
Minisztérium szervezeti 

egysége

– – – – –

3. igazoló hatóság Magyar Államkincstár – – – – –

4. ellenőrzési hatóság Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

– – – – –

5. ellenőri csoport 
magyar tagja

– Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság

6. nemzeti kapcsolattartó 
pont

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

– Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Lechner Lajos 
Tudásközpont 

Területi, Építésügyi, 
Örökségvédelmi és 

Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

7. hitelesítési 
tevékenységre kijelölt 

szervezet

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

– – Nemzetgazdasági 
Minisztérium

8. az operatív 
program technikai 

segítségnyújtási 
keretéhez történő 

nemzeti hozzájárulás 
biztosítója

európai uniós források 
felhasználásáért felelős 

miniszter

európai uniós források 
felhasználásáért felelős 

miniszter

európai uniós források 
felhasználásáért felelős 

miniszter

európai uniós források 
felhasználásáért felelős 

miniszter

területfejlesztés 
stratégiai tervezéséért 

felelős miniszter

településfejlesztésért 
és településrendezésért 

felelős miniszter
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A Kormány 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelete
a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1.  § (4)  bekezdése 
a következő 17. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„17. lakás: az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy – új 
lakás építése esetén − ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel.”

2. § (1) Az R1. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (3) bekezdés szerinti támogatás abban az esetben is igényelhető a gyermek születésének vagy örökbefogadásának 
időpontjában meglévő, b) pont szerinti kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére, ha
a) a támogatott személy a (3) bekezdés szerinti támogatást a b) pont szerinti szerződést megelőzően született vagy 
örökbefogadott gyermeke után már igénybe vette,
b) a támogatott személy kölcsönszerződés iránti kérelmét 2009. július 1-jét megelőzően benyújtotta, és ennek tényét 
a hitelintézet által kiállított dokumentummal igazolja,
c) a támogatott személynek a  b)  pont szerinti kölcsönszerződés megkötését követően gyermeke születik vagy 
gyermeket fogad örökbe, és
d) a támogatott személy a  b)  pont szerinti kölcsönszerződés iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályos 
személyi és egyéb feltételeknek megfelel.”

 (2) Az R1. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (6) és (7)  bekezdés esetén a  méltányolható lakásigény megállapításánál együttköltöző családtag alatt 
valamennyi, a lakásépítési (-vásárlási) kedvezménnyel érintett lakásban lakóhellyel rendelkező személy értendő.”

3. §  Az R1. 5/A. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8a) Ha az  igénylő házaspár fizetési kötelezettségének 90 napot meghaladóan a hitelintézet (8) bekezdés szerinti 
követelésből eredő hátralék összegét is tartalmazó írásbeli felszólítását követően sem tesz eleget és a (8) bekezdés 
szerinti követelésből eredő hátralék összege meghaladja a  havi törlesztőrészlet háromszorosát, a  hitelintézet 
60 napon belül az ügy iratainak megküldésével értesíti a Kincstárat, mely intézkedik a (8) bekezdés szerinti követelés 
visszafizetésének érvényesítése iránt.”

4. §  Az R1. 18. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]
„p) több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az  ingatlan-nyilvántartásból a  lakásépítési 
(-vásárlási) kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a  támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke 
nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási 
megállapodással.”

5. §  Az R1. 21. § (7b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7b) Házasság felbontása esetén, ha
a) a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján az egyik 
fél a másik féltől megszerzi a kedvezmény vagy fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételével épített vagy 
vásárolt lakás tulajdonjogát és
b) a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi 
gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a kedvezményt vagy a fiatalok otthonteremtési támogatását igénybe vették, 
a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor,
a tulajdoni részét elidegenítő felet a  kedvezmény vagy a  fiatalok otthonteremtési támogatása tekintetében 
a  (7)  bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli. Az  adó-visszatérítési támogatás vonatkozásában 



310 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 

a  (7)  bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség a  tulajdoni részét elidegenítő támogatott személyt abban 
az  esetben nem terheli, ha az  e  bekezdésben foglaltak szerint a  kedvezmény vagy a  fiatalok otthonteremtési 
támogatása visszafizetése alól mentesül.”

6. §  Az R1. 21/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1)  bekezdés szerinti elidegenítés esetén – a  lakáscserét is ideértve – a  megvásárlásra kerülő másik lakás 
eladója a  támogatott személynek nem lehet a  Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az  eladó jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy egyéni vállalkozó, a támogatott személy nem lehet vele tulajdonosi 
kapcsolatban álló magánszemély.”

7. §  Az R1. 25. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés esetén − amennyiben a lakáscélú állami megtérítési kötelezettség teljesítésének időpontjában 
a támogatott személynek a megtérítési kötelezettséggel érintett lakásban a tulajdona fennáll − a teljesített megtérítési 
kötelezettség összegének erejéig, a  megtérítési kötelezettség teljesítésének napjától számított 10  évig terjedő 
időtartamra az állam javára jelzálogjogot és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az  ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezni.
(2b) A Kincstár a miniszter által átadott megkeresés alapján, hatósági jogkörben eljárva, határozattal megállapítja 
a megtérítési kötelezettség teljesítését, majd a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi a  támogatott 
lakás fekvése szerint illetékes járási földhivatalt az államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési 
és terhelési tilalom megtérítési kötelezettséggel érintett lakásra történő bejegyezése iránt.”

8. §  Az R1. a következő 52. §-sal egészül ki:
„52.  § E rendeletnek a  családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az  egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr6.)
a) 2.  § (1)  bekezdésével megállapított 5.  § (6)  bekezdését és a  9.  § b)  pontjával megállapított 5.  § (7)  bekezdését 
a Módr6. hatálybalépését megelőzően a Kincstár, illetve bíróság által jogerősen elbírált esetekben nem kell alkalmazni,
b) 3. §-ával megállapított 5/A. § (8a) bekezdését a Módr6. hatálybalépését megelőzően a hitelintézet által a Kincstárnak 
még át nem adott ügyekben kell alkalmazni,
c) 6. §-ával megállapított 21/A. § (1a) bekezdését a Módr6. hatálybalépését követően benyújtott elidegenítésről szóló 
bejelentésekre kell alkalmazni,
d) 7. §-ával megállapított 25. § (2a) és (2b) bekezdését a Módr6. hatálybalépését követően benyújtott lakáscélú állami 
megtérítési kötelezettség iránti kérelmek esetén kell alkalmazni,
e) 9.  § c)–f )  pontjával megállapított 5/A.  § (11)  bekezdés a) és b)  pontját, 5/A.  § (13) és (13a)  bekezdését azon 
megelőlegező kölcsönszerződések esetén kell alkalmazni, melyek tekintetében a  gyermekvállalás teljesítésére 
biztosított 5/A. § (2) vagy (5) bekezdése szerinti határidő lejártára a Módr6. hatálybalépést követően kerül sor.”

9. §  Az R1.
a) 4. § d) pontjában az „a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy évvel megelőzően” 

szövegrész helyébe az „a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített 
lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően”,

b) 5.  § (7)  bekezdésében az  „A 2009. július 1-jét megelőzően megkötött kölcsönszerződések esetén 
a  kölcsönszerződés megkötésének időpontjában” szövegrész helyébe az „A 2009. július 1-jét megelőzően 
benyújtott kölcsönszerződés iránti kérelmek esetén a  kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában”, 
az „a kölcsönszerződés megkötésekor hatályban volt rendelet szerinti” szövegrész helyébe az „a kölcsönszerződés 
iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályban volt rendelet szerinti”,

c) 5/A. § (11) bekezdés a) pontjában az „in vitro fertilizáció (a továbbiakban: IVF) kezelésen” szövegrész helyébe 
az „emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás)”,

d) 5/A. § (11) bekezdés b) pontjában az „az IVF kezelés megkezdése előtt, vagy az IVF kezelések közben” szövegrész 
helyébe az „a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben”,

e) 5/A. § (13) bekezdésében az „az IVF kezelést” szövegrész helyébe az „a reprodukciós eljárást”,
f ) 5/A. § (13a) bekezdésében az „Az IVF kezelést” szövegrész helyébe az „A reprodukciós eljárást”,
g) 16. § (1) bekezdésében az „a társasház lakóépületek” szövegrész helyébe az „a társasház”,
h) 16. § (2) bekezdésében az „A társasház lakóépület” szövegrész helyébe az „A társasház”,
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i) 18.  § (15)  bekezdésében a  „határozatban intézkedik a  támogatás” szövegrész helyébe a  „határozatban 
intézkedik a támogatás vagy az 5/A. § (8) bekezdése szerinti tartozás és kamata”

szöveg lép.

2. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„22. lakás: az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy – új 
lakás építése esetén − ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel.”

11. §  Az R2. 2. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy – új lakás építése 
vagy korszerűsítés esetén − az  igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet 
elfogadja.”

12. §  Az R2. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kamattámogatott kölcsönnel érintett lakást a  kölcsön kamattámogatással érintett összegének erejéig, 
a  (3)  bekezdés szerinti időtartamra, a  kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a  hitelintézet javára 
jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.”

13. §  Az R2. 6. § (5) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]
„l) több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból a kamattámogatott 
kölcsönnel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, 
közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodással.”

14. § (1) Az R2. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamattámogatott kölcsönök igénybevételének feltétele, hogy a támogatott személy vállalja, hogy a hitelintézet részére)
„a) a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő,
aa) új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő vételárról szóló, saját nevére, az általános forgalmi 
adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított, az  (5)  bekezdésben 
foglaltaknak is megfelelő számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban: számla), vagy
ab) lakás építése vagy építtetése, korszerűsítése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes 
költség legalább 70%-áról, illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek 
összegét kitevő, saját nevére, épülő (de használatbavételi engedéllyel vagy a  használatbavétel tudomásulvételét 
igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az  építés befejezése előtti 
megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó 
szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat, és”

 (2) Az R2. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben a  támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési 
önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az  építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, 
a  természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az  (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja szerinti 
számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.”

15. §  Az R2. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § E rendeletnek a  családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az  egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.)
a) 11. §-ával megállapított 2. § (12) bekezdését a Módr1. hatálybalépésének időpontját követően megkötésre kerülő 
kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződések esetén kell alkalmazni,
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b) 12. §-ával megállapított 4. § (4) bekezdését a Módr1. hatálybalépését követően benyújtott kölcsönkérelmek esetén 
kell alkalmazni.”

16. §  Az R2.
a) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „új lakás” szövegrész helyébe az „új, összkomfortos lakás”,
b) 3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását legfeljebb egy évvel 

megelőzően” szövegrész helyébe az „a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 
értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően”

szöveg lép.

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 4. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. gyermek:
a) a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint
b) aki az igénylő eltartottja és
ba) a 16. életévét még nem töltötte be,
bb) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el, 
vagy
bc) a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, 
vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;”

 (2) Az R3. 1. § (1) bekezdése a következő 11. és 12. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„11. bővítés: az OTÉK fogalom-meghatározásának keretein belül − ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó 
tetőtér-beépítést is − a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett 
építési tevékenység, a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével;
12. lakás: az  OTÉK rendelkezéseinek megfelelő, az  ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel 
nyilvántartott vagy – új lakás építése esetén − ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel.”

18. § (1) Az R3. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás 
(a továbbiakban: családok otthonteremtési kedvezménye) vehető igénybe Magyarország területén,
a) 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott
aa) építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez, vagy
ab) − a kérelem benyújtásának időpontjában − használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét 
igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, új lakás vásárlásához,
amennyiben építés esetén az  általános forgalmi adó nélkül, a  lakóépület nettó alapterületére számított, egy 
négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, 
a  lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a  300  000 Ft-ot, 
alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot,
b) legfeljebb 350 ezer Ft/m2 vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához vagy
c) meglévő, használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez, ha
ca) a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik, és
cb) a bővíteni kívánt lakás a  kérelem benyújtásának időpontjában az  igénylő és mindazon személyek lakóhelye, 
hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az  igénylő a  családok otthonteremtési 
kedvezményére jogosult.”

 (2) Az R3. 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye abban az esetben igényelhető, ha 
a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételével vásárolt lakás vételára nem haladja meg a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet által meghatározott Magyarország 1. NUTS-szintű
a) Közép-Magyarország területi egysége esetén
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aa) Budapesten a 35 millió Ft-ot,
ab) városokban a 28 millió Ft-ot,
ac) egyéb településeken a 23 millió Ft-ot,
b) Dunántúl területi egysége esetén
ba) megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot,
bb) városokban a 23 millió Ft-ot,
bc) egyéb településeken a 18 millió Ft-ot,
c) Alföld és Észak területi egysége esetén
ca) megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot,
cb) városokban a 19 millió Ft-ot,
cc) egyéb településeken a 16 millió Ft-ot.
(1b) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye „C” (követelménynek megfelelő) 
energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú egylakásos lakóépület vásárlása 
vagy bővítése esetén abban az  esetben igényelhető, ha az  igénylő a  hitelintézet részére benyújtja a  lakóépület 
fekvése szerint illetékes építésügyi hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy 
a lakóépület állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti.”

 (3) Az R3. 2. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az 1. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyermek után igényelt családok otthonteremtési kedvezménye 
esetén a kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés tartalmazza a támogatott személy
a) hozzájárulását ahhoz, hogy az 1. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyermek születését a Kincstár − a kincstári 
családtámogatási adatbázisban már rendelkezésre álló, és a  hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve 
– megállapítsa,
b) nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy
ba) amennyiben a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, akkor a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát,
bb) a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot
a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatja.
(3b) Amennyiben a  támogatott személy a  (3a)  bekezdés b)  pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, 
az 1. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyermek után igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye 
összegét a határidő lejártát követő 60 napon belül a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizeti.”

 (4) Az R3. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A családok otthonteremtési kedvezményét ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, 
ideértve az  egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő 
lakáscélú állami támogatást is.”

 (5) Az R3. 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A családok otthonteremtési kedvezményének igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy 
– új lakás építése vagy bővítés esetén − az  igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést 
a hitelintézet elfogadja.”

19. § (1) Az R3. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha)
„a) az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a  kérelem benyújtásának 
időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a  vele együtt költöző 
családtagjainak
aa) a b) pontban foglaltak,
ab) lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás,
ac) a 2. § (1) bekezdés c) pontja esetén a bővíteni kívánt lakás
kivételével lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs vagy e  jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére 
irányuló kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy 
munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs;”

 (2) Az R3. 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha)
„h) új lakás építése vagy meglévő lakás bővítése esetén az  igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan 
nyilatkozik arról, hogy
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ha) a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet 
által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére, 
a (6) bekezdés szerinti lakás megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben 
az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat,
hb) új lakás építése vagy építési engedélyköteles bővítés esetén legkésőbb a családok otthonteremtési kedvezménye 
utolsó részfolyósításáig bemutatja a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló 
hatósági bizonyítványt és
hc) új lakás építése esetén legkésőbb a családok otthonteremtési kedvezménye utolsó részfolyósításáig bemutatja 
a lakás energetikai teljesítőképességét igazoló energetikai tanúsítványát;”

 (3) Az R3. 3. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha)
„j) a támogatott személy a  családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződésbe foglaltan 
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy
ja) a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítását vagy építés esetén az utolsó részfolyósítást követően legalább 
a 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tilalom megszűnéséig a  lakás lakóhelyéül szolgál, és a  folyósítást vagy 
utolsó részfolyósítást követő egy éven belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
hontalan támogatott személy esetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a  családok otthonteremtési 
kedvezményével épített, vásárolt ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek 
együttköltözésére tekintettel a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítása történt,
jb) a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjától a 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti elidegenítési 
tilalom megszűnéséig terjedően saját maga és mindazon személyek lakóhelyéül, hontalan esetében szálláshelyéül 
szolgál, akiknek együttköltözésére tekintettel a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítása történt, és
jc) a 14. § (1) bekezdése szerinti tilalom megszűnéséig terjedően a családok otthonteremtési kedvezményével érintett 
lakást haszonélvezeti vagy használati jog nem terheli.”

 (4) Az R3. 3. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Amennyiben a  támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési 
önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az  építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, 
a  természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az  (1)  bekezdés h)  pont ha)  alpontja szerinti 
számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.”

20. § (1) Az R3. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A családok otthonteremtési kedvezménye összege – a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti meglévő – ideértve 
a  terhesség 24. hetét betöltött magzatot és ikermagzatot is − és a  2.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti vállalt 
gyermekeket együttesen számítva, ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról 
szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek –
a) egy gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete
aa) legalább 40 m2, de nem haladja meg az 55 m2-t, 500 000 Ft,
ab) 55 m2-t meghaladja, 600 000 Ft,
b) két gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete
ba) legalább 50 m2, de nem haladja meg a 65 m2-t, 800 000 Ft,
bb) 65 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 80 m2-t, 1 000 000 Ft,
bc) 80 m2-t meghaladja, 1 300 000 Ft,
c) három gyermek esetén, amennyiben a  családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos 
alapterülete
ca) legalább 60 m2, de nem haladja meg a 75 m2-t, 1 200 000 Ft,
cb) 75 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 90 m2-t, 1 500 000 Ft,
cc) 90 m2-t meghaladja, 2 000 000 Ft,
d) négy vagy annál több gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás 
hasznos alapterülete
da) legalább 70 m2, de nem haladja meg a 85 m2-t, 1 600 000 Ft,
db) 85 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 100 m2-t, 2 000 000 Ft,
dc) 100 m2-t meghaladja, 2 500 000 Ft.
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(2) A családok otthonteremtési kedvezménye (1) bekezdés alapján meghatározott összegét
a) „A” (energiatakarékos) energetikai minősítési osztály esetén 1,1-es,
b) „A+” (fokozottan energiatakarékos) energetikai minősítési osztály esetén 1,2-es, vagy
c) alacsony energiafogyasztású lakás esetén 1,3-as
szorzószám alkalmazásával kell megállapítani.”

 (2) Az R3. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Lakás építése esetén, ha a  felépült lakás energetikai minősítési osztálya nem éri el a  3.  § (1)  bekezdés 
f )  pont fa)  alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztályt, akkor a  támogatott személy 
az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti családok otthonteremtési kedvezményére 
jogosult. Amennyiben a  felépült lakás energiatanúsítványában szereplő energetikai minősítési osztály nem éri 
el a „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályt, akkor a  támogatott személy 
a már folyósított családok otthonteremtési kedvezményét az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított 
kamatokkal együtt – a használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétől számított 
30 napon belül – köteles a  hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a  támogatott személy visszafizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a Kincstárat és megküldi az ügy iratait.
(6) Új lakás építése esetén, ha a  felépült lakás energetikai minősítési osztálya kedvezőbb a  3.  § (1)  bekezdés 
f )  pont fa)  alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztálynál, a  támogatott személy 
az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti családok otthonteremtési kedvezményére 
jogosult. A  hitelintézet a  családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződést egyoldalú 
jognyilatkozattal, írásban módosítja, melyről a  támogatott személyt és a  Kincstárt írásban értesíti. A  Kincstár 
határozatban intézkedik a 3. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontja meghatározott energetikai számítás szerinti, tervezett 
energetikai minősítési osztálynak megfelelő családok otthonteremtési kedvezménye összege visszafizetését 
biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a  töröltetése iránt, továbbá az  e  bekezdés 
szerinti családok otthonteremtési kedvezménye összegének megfelelő, államot megillető jelzálogjog, valamint az azt 
biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra a törölt jelzálogjog ranghelyén történő bejegyeztetése 
iránt.”

 (3) Az R3. 4. §-a a következő (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye (1) vagy (2) bekezdés szerinti összege 
az 5 éven belül értékesített lakás vagy lakásban lévő tulajdoni hányad esetén nem haladhatja meg a 3. § (1) bekezdés 
c) pontja figyelembevételével számított vételár-különbözet mértékét.
(9) A 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye esetén
a) az igénylő 2.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti meglévő – ideértve a  terhesség 24. hetét betöltött magzatot és 
ikermagzatot is − és a  2.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti vállalt gyerekei száma alapján számított – (1)  bekezdés 
szerint irányadó − alsó értéket el kell érnie a lakásbővítést követően kialakított hasznos alapterületének, és
b) a családok otthonteremtési kedvezménye nem haladhatja meg a 3. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti 
számlával igazolt bekerülési költség 50%-át.”

21. §  Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a  családok otthonteremtési kedvezménye a  három 
hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A  tartózkodási jogosultság fennállását évente január 31-éig kell a  hitelintézet 
részére igazolni. A  nem magyar állampolgár támogatott személy a  tartózkodási jogosultságában bekövetkezett 
változást 8 napon belül köteles a hitelintézetnek bejelenteni. Amennyiben bejelentési kötelezettségének határidőben 
nem tesz eleget, január 31-étől a  bejelentés teljesítésének napjáig az  igénybe vett családok otthonteremtési 
kedvezménye összege alapján számított, Ptk. szerinti, államot megillető késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül 
a Kincstár részére megfizeti.”

22. § (1) Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a fiatal házaspár – a 7/A. § kivételével −
a) gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az  igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye 
összegét csökkentve a  gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családok 
otthonteremtési kedvezménye összegével, vagy
b) a (4)  bekezdés szerinti kérelmét az  (5)  bekezdés szerinti határidőig nem nyújtotta be, a  vállalt gyermekek után 
igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összegét
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az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – az a) pont esetén a gyermekvállalási, 
a b) pont esetén az (5) bekezdés szerinti határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni.”

 (2) Az R3. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a (4) bekezdés a)–c) pontjában foglalt események bekövetkezésétől, a (4) bekezdés 
d) pontja esetén a 11. § (1) bekezdés q) pontja szerinti igazolás kiállításától számított 90. napig, de legfeljebb a családok 
otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződésben vállalt határidő utolsó napjáig lehet benyújtani.”

23. §  Az R3. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) Amennyiben a  fiatal házaspár a  2.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti gyermekvállalását nem teljesíti, de 
az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal 
való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
(a továbbiakban: NM rendelet) szerinti egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár
a) a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) 
NM rendelet szerinti maximális alkalommal emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: 
reprodukciós eljárás) részt vett, vagy
b) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy 
a reprodukciós eljárás közben az NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel,
− ha a  (4)  bekezdésben foglaltak is megvalósultak − kizárólag a  megelőlegezett családok otthonteremtési 
kedvezménye összegét kell a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet – az ügy iratainak megküldésével egyidejűleg − tájékoztatja 
erről a Kincstárat.
(2) Az (1)  bekezdés b)  pontja szerinti igazolás kiállítása során az  egészségügyi szolgáltató az  igazoláson feltünteti 
a  kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az  igazoláson a  kizáró ok tényén és időpontján kívül 
egészségügyi adat nem tüntethető fel.
(3) Az igazolást a reprodukciós eljárást végző intézmény által kiállított igazolás keltétől számított 60 napon belül, de 
legfeljebb a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani. Ha a fiatal házaspár az igazolást annak 
keltétől számított 60 napon túl nyújtja be, úgy a bejelentéstől számított 60 napon belül a hitelintézeten keresztül 
köteles visszafizetni az igazolás kiállítása és a bejelentés időpontja közötti időszakra számított Ptk. szerinti kamatot.
(4) A hitelintézet csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családok 
otthonteremtési kedvezménye igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a  kizáró ok 
megállapításának első időpontját.”

24. §  Az R3. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A családok otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását 
– a  8.  § (1)  bekezdésében foglaltak kivételével – új vagy használt lakás vásárlása esetén az  adásvételi szerződés 
megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel 
tudomásulvételét megelőzően, bővítés esetén a bővítési munkálatok megkezdése előtt kell kérni a hitelintézettől.”

25. § (1) Az R3. 11. § (1) bekezdésének p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lakásépítési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„p) a gyermek halva születését a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. 
rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatvánnyal;”

 (2) Az R3. 11. § (1) bekezdése a következő s) és t) ponttal egészül ki:
(A lakásépítési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„s) a terhesség betöltött 24. hetét a  várandósság tényéről kiállított, 8 napnál nem régebbi, szülész-nőgyógyász 
szakorvos által kiállított igazolással,
t) több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az  ingatlan-nyilvántartásból a  családok 
otthonteremtési kedvezményével érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke 
nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási 
megállapodással.”

26. §  Az R3. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a családok 
otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható el.”
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27. § (1) Az R3. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családok otthonteremtési kedvezménye összegének folyósítása az alábbiak szerint történik:
a) új lakás építése vagy bővítés esetében, a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve
aa) készültségi fokkal arányosan,
ab) utólagosan és
ac) a családok otthonteremtési kedvezménye utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel 
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy nem építési engedélyköteles bővítés esetén a  munkálatok 
befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását 
követően, vagy
b) új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követően, egy összegben.”

 (2) Az R3. 13. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezményén 
és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére vagy a bővítésre már felhasználta.
(4) A hitelintézet új lakás építése vagy bővítés esetén a családok otthonteremtési kedvezménye készültségi fokkal 
arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a 3. § (1) bekezdés 
h) pont ha) alpontja szerinti számlabemutatással ellenőrzi.
(5) Ha
a) a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételének alapját képező építési vagy bővítési munkák 
a szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb öt éven belül vagy az ezt indokolt esetben − amennyiben 
építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az  építtető támogatott személy az  építésügyi hatósági engedély 
hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja − legfeljebb egy évvel meghosszabbított határidőig nem 
készülnek el,
b) az építtető támogatott személy az építési vagy bővítési szándékától eláll, vagy
c) a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt, vagy építési engedélyhez 
nem kötött bővítés esetén a  munkálatok befejezése előtt a  szerződés teljesítése más, az  építtető támogatott 
személynek felróható okból hiúsul meg,
a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés alapján a  kedvezményt a  folyósító 
hitelintézet visszavonja, és az igénybevevő a már folyósított kedvezményt az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. 
szerint számított kamatokkal együtt köteles a  hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a  támogatott 
személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a Kincstárat és megküldi 
az ügy iratait.”

28. § (1) Az R3. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételével
a) épített lakásra az  építkezés idejére és a  használatbavételi engedély megadását vagy a  használatbavétel 
tudomásulvételét követő,
b) vásárolt új vagy használt lakásra az adásvételi szerződés megkötését követő, vagy
c) bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy − építési engedélyköteles bővítés esetén − 
a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő
– a 8. § (1) bekezdése szerinti esetben a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés 
megkötésének időpontjától számítva – 10 évig terjedő időszakra az  állam javára jelzálogjog, valamint annak 
biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az  állam javára szóló jelzálogjog, valamint 
az  elidegenítési és terhelési tilalom bejegyezését a  családok otthonteremtési kedvezményét folyósító hitelintézet 
kérelmezi.”

 (2) Az R3. 14. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) Házasság felbontása esetén, ha
a) − a  házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a  házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − 
az egyik fél a másik féltől megszerzi a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételével épített vagy vásárolt 
lakás tulajdonjogát, és
b) a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi 
gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a  családok otthonteremtési kedvezményét igénybe vették, a  lakás 
tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor,
a tulajdoni részét elidegenítő felet a (3) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.”
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 (3) Az R3. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés esetében a Kincstár határozatban intézkedik az igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye 
összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a  töröltetése iránt, 
továbbá a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családok otthonteremtési kedvezménye összegének megfelelő, 
az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom a családok otthonteremtési 
kedvezményével érintett lakásra történő bejegyeztetése iránt.”

29. §  Az R3. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti elidegenítés esetén – a  lakáscserét is ideértve – a 2. § (7) bekezdése szerinti eladóra 
vonatkozó korlátozásokat alkalmazni kell.”

30. §  Az R3. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A hitelintézetet az  általa jogszerűen folyósított családok otthonteremtési kedvezménye összege után 2% 
költségtérítés illeti meg, amelyet a  családok otthonteremtési kedvezményével együtt számol el a  központi 
költségvetéssel.”

31. §  Az R3. a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § (1) E rendeletnek a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) 18. § (5) bekezdésével megállapított 
2. § (9) bekezdését, valamint 30. §-ával megállapított 17. § (7) bekezdését a 2015. július 1-jét követően megkötésre 
kerülő családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződések esetén kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a 2015. június 30-án hatályos rendelkezéseit a 2015. június 30-án vagy azt megelőzően benyújtott 
lakásépítési támogatás iránti kérelmek vagy megkötött lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződések esetén 
a Módr4. 19. § (4) bekezdésével megállapított 3. § (3b) bekezdése, 21. §-ával megállapított 5. § (1) bekezdése, 23. §-ával 
megállapított 7/A.  §-a, 25.  § (1)  bekezdésével megállapított 11.  § (1)  bekezdés p)  pontja, 28.  § (2)  bekezdésével 
megállapított 14. § (3b) bekezdése és 32. § (1) bekezdés i) pontjával megállapított 3. § (1) bekezdés c) pont cd) pontja 
figyelembevételével kell alkalmazni.”

32. § (1) Az R3.
a) 1.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában, 2. alcíme címében, 2.  § (6)  bekezdésében, 3.  § (5)  bekezdésében, 3. alcíme 

címében, 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (3)  bekezdésben, 5. alcíme címében, 6.  § (2) és (3)  bekezdésében, 
7. § (2) bekezdésében, 8. § (4) és (5) bekezdésében, 7. alcíme címében, 9. § (1), (2a) és (3) bekezdésében, 10. § 
(1), (2), (4), (5), (8) és (10) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (2), (3) és (4) bekezdésében, 15. § (1), (2), 
(5) és (12) bekezdésében, 16. § (4), (6) és (7) bekezdésében, 17. § (9) bekezdésében a „lakásépítési támogatás” 
szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye”;

b) 1.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában a  „lakásépítési támogatás nyújtására” szövegrész helyébe a  „családok 
otthonteremtési kedvezménye igénybevételére”;

c) 2.  § (2) és (3)  bekezdésében a  „Lakásépítési támogatást igényelhet” szövegrész helyébe az  „A családok 
otthonteremtési kedvezményét igényelheti”;

d) 2. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (7) bekezdésében, 7. § (4a) bekezdésében, 
11. § (1) bekezdés e) pontjában, 15. § (11) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 18. §-ában a „lakásépítési 
támogatást” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményét”;

e) 2.  § (7)  bekezdésében az „Az (1)  bekezdés b)  pontja szerinti lakásépítési támogatás” szövegrész helyébe 
az „Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye”;

f ) 2.  § (8)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdés i)  pont ie) és if )  alpontjában, 9.  § (3)  bekezdésében, 13.  § 
(2)  bekezdésében, 17.  § (3)  bekezdésében a  „lakásépítési támogatással” szövegrész helyébe a  „családok 
otthonteremtési kedvezményével”;

g) 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (7)  bekezdésében, 12.  § (7)  bekezdésében, 15.  § (13)  bekezdésében, 16.  § 
(1) bekezdésében, 17. § (4) és (8) bekezdésében a „lakásépítési támogatás” szövegrészek helyébe a „családok 
otthonteremtési kedvezménye”;

h) 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „használja fel a  támogatás nyújtásáról” szövegrész helyébe a „használja fel 
a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről”;

i) 3. § (1) bekezdés c) pont cd) pontjában az „a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy 
évvel megelőzően” szövegrész helyébe az „a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló 
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szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével 
egyidejűleg vagy azt követően”;

j) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „lakás vásárlása esetén” szövegrész helyébe „új lakás vásárlása esetén”;
k) 3. § (3) bekezdésében az „az új lakás építése során” szövegrész helyébe az „az új lakás építése vagy a bővítés 

során”, az „a számával igazolandó bekerülési költség” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja 
szerinti számla benyújtási kötelezettség”;

l) 3.  § (6)  bekezdésében, 17/A.  §-ában a  „lakásépítési támogatást” szövegrészek helyébe a  „családok 
otthonteremtési kedvezményét”;

m) 6.  § (2)  bekezdésében a „bemutatási kötelezettségének nem tesz eleget” szövegrész helyébe a „bemutatási 
kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget”;

n) 7.  § (4)  bekezdésében a  „lakásépítési támogatásról” szövegrész helyébe a  „családok otthonteremtési 
kedvezménye igénybevételéről”;

o) 7. § (4) bekezdés b) pontjában, 10. § (3) és (7) bekezdésében, 17. § (9) bekezdésében a „lakásépítési támogatás 
nyújtásáról” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről”;

p) 8.  § (1)  bekezdésében a  „lakásépítési támogatást” szövegrészek helyébe a  „családok otthonteremtési 
kedvezményét”;

q) 9.  § (5)  bekezdésében a  „lakásépítési támogatásra” szövegrészek helyébe a  „családok otthonteremtési 
kedvezményére”;

r) 10.  § (1a)  bekezdésében a  „lakásépítési támogatásból” szövegrész helyébe a  „családok otthonteremtési 
kedvezményéből”;

s) 10. § (2), (3) és (6) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében a „lakásépítési támogatásra” 
szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményére”;

t) 14. § (2) bekezdésében az „épített vagy vásárolt lakást” szövegrész helyébe az „érintett lakást”;
u) 14.  § (3c)  bekezdésében az „a támogatás nyújtásáról” szövegrészek helyébe az „a családok otthonteremtési 

kedvezménye igénybevételéről”;
v) 16.  § (2)  bekezdésében a  „lakásépítési támogatásnak” szövegrész helyébe a  „családok otthonteremtési 

kedvezményének”;
w) 17/A. §-ában a „lakásépítési támogatáson” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményén”
szöveg lép.

 (2) Az R3.
a) 3.  § (1)  bekezdés c)  pont ce)  alpontjában a „támogatással vásárolni kívánt” szövegrész helyébe a „családok 

otthonteremtési kedvezményével vásárolni kívánt”;
b) 3.  § (1)  bekezdés g)  pontjában, 3.  § (1)  bekezdés i)  pont ia)  alpontjában, 9.  § (5)  bekezdésében, 10.  § 

(8) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 15. § (9) bekezdés b) pontjában, 17. § (9) bekezdésében a „támogatás” 
szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye”;

c) 3. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontjában, 10. § (3) bekezdésében a „támogatásra” szövegrész helyébe a „családok 
otthonteremtési kedvezményére”;

d) 3.  § (6)  bekezdés b)  pontjában a  „folyósított támogatást” szövegrész helyébe a  „folyósított családok 
otthonteremtési kedvezményét”;

e) 7.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében az „igénybevett támogatás összegét” szövegrész helyébe 
az „igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összegét”;

f ) 8. § (2)–(4) bekezdésében a „támogatásnál” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményénél”;
g) 8. § (4) bekezdésében a „támogatási kérelem” szövegrészek helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye 

iránti kérelem”;
h) 8.  § (5)  bekezdésében a „támogatás a  bekerülési költség” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési 

kedvezménye a bekerülési költség”;
i) 10. § (7) bekezdésében a „támogatás folyósítását” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye 

folyósítását”;
j) 10. § (8) bekezdésében a „támogatást” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményét”;
k) 10. § (9) bekezdésében, 14. § (3a) és (3c) bekezdésében, 15. § (1), (6), (7) és (11)–(13) bekezdésében, 16. § (1)–(2) 

és (3)–(4) bekezdésében a „támogatással” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményével”;
l) 10. § (10) bekezdésében a „támogatás azonnali” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye 

azonnali”;
m) 11. § (3) bekezdésében a „támogatáshoz” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményéhez”;
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n) 14.  § (2)  bekezdésében a „támogatás folyósított összegét” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési 
kedvezménye folyósított összegét”;

o) 15.  § (7)  bekezdésében a  „visszafizetett támogatásnak” szövegrész helyébe a  „visszafizetett családok 
otthonteremtési kedvezményének”;

p) 15.  § (14)  bekezdésében és 16.  § (2a)  bekezdésében a  „támogatási összegnek”, valamint a  „támogatás 
összegének” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye összegének”;

q) 16. § (2) bekezdésében a „támogatási hányadra” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezménye 
hányadára”;

r) 17. § (9) bekezdésében a „támogatások” szövegrész helyébe a ”családok otthonteremtési kedvezményei”
szöveg lép.

33. §  Hatályát veszti az R3. 7. § (4) bekezdésében a „támogatási” szövegrész.

4. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. §  Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdése 
a következő 22. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„22. lakás: az  OTÉK rendelkezéseinek megfelelő, az  ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel 
nyilvántartott vagy – új lakás építése esetén − ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel.”

35. § (1) Az R4. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az otthonteremtési kamattámogatás iránti kérelem írásban nyújtható be a 15. § (2) bekezdése szerinti szerződéssel 
rendelkező hitelintézethez.”

 (2) Az R4. 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy 
– új lakás építése, bővítés vagy korszerűsítés esetén − az  igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó 
költségvetést a hitelintézet elfogadja.”

36. § (1) Az R4. 4. § (1) bekezdés b) pontja a következő bc) ponttal egészül ki:
(Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy
a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatás nyújtásáról szóló szerződésbe foglaltan kötelezettséget vállal)
„bc) – a 3. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti kamattámogatás kivételével – arra vonatkozóan, hogy a 3. § (3) bekezdés 
szerinti időszak lejártáig terjedően a kamattámogatással érintett lakást haszonélvezet vagy használati jog nem terheli,”

 (2) Az R4. 4. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Amennyiben az igénylő a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján saját jogú 
öregségi vagy özvegyi nyugdíjra jogosult, a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti korszerűsítés esetén a 4. § (1) bekezdés 
f ) pont fa) alpontja szerinti feltétel nem alkalmazandó.”

 (3) Az R4. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 5. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően 
kiállított számla fogadható el.”

37. §  Az R4. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a  támogatott személy az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy 
települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az  építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban 
részesül, a  természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az  (1)  bekezdés b) és d)  pontja szerinti 
számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.”

38. §  Az R4. 9/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az otthonteremtési kamattámogatás iránti kérelem legfeljebb a Nemzeti Eszközkezelőtől történő visszavásárlási 
jog gyakorlására biztosított határidő lejártát követő 30 napon belül, írásban nyújtható be a 15. § (2) bekezdése szerinti 
szerződéssel rendelkező hitelintézethez.”
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39. §  Az R4. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakást a  kölcsön otthonteremtési kamattámogatás érintett 
összegének erejéig, a  3.  § (3)  bekezdés szerinti időtartamra, az  otthonteremtési kamattámogatással érintett 
kölcsönszerződés alapján a  hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési 
tilalom terheli.”

40. §  Az R4. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike 
a  kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi és a  kölcsönkérelem 
benyújtásakor a  4.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában foglalt feltétel nem személyére vonatkozóan teljesült, 
a  kölcsönszerződés módosítását követően a  támogatott személyeket a  15/A.  § d)  pontja szerinti visszafizetési 
kötelezettség nem terheli, és a  kötelemben maradó támogatott személy az  otthonteremtési kamattámogatásra 
a kölcsönszerződés módosítását követően jogosult.
(2) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a  támogatott személyek valamelyike 
a  kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi és a  kölcsönkérelem 
benyújtásakor a  4.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, 
a támogatott személyeket a 15/A. § d) pontja szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben 
maradó támogatott személy az  otthonteremtési kamattámogatásra a  kölcsönszerződés módosítását követően − 
a (3) bekezdés szerinti kivétellel − nem jogosult.
(3) A (2) bekezdés esetén, ha a kötelemben maradó támogatott személy a 4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontjában foglalt 
feltétel kölcsönkérelem benyújtását megelőző időszakra, személyére vonatkozóan való teljesülését a kölcsönkérelem 
benyújtásakor igazolta vagy a kölcsönszerződés támogatott személy adóstársára vonatkozóan való megszüntetése 
céljából történő módosítását megelőzően igazolja, a kamattámogatásra való jogosultság továbbra is fennmarad.
(4) Az (1)–(3)  bekezdés esetén a  4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában vállalt kötelezettséget a  kölcsönszerződés 
megszüntetését kezdeményező adósnak legalább a kölcsönszerződés személyére vonatkozóan való megszüntetése 
céljából történő módosításának időpontjáig kell teljesíteni. Amennyiben az  otthonteremtési kamattámogatással 
érintett lakás vonatkozásában a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés módosításának időpontjáig 
a 4. § (1) bekezdés b) pontjában vállalt kötelezettséget nem teljesíti, a támogatott személyeket a 15/A. § d) pontja 
szerinti visszafizetési kötelezettség terheli és a kötelemben maradó adós az otthonteremtési kamattámogatásra nem 
jogosult.”

41. §  Az R4. 14. § (1) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(Az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„p) több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból az otthonteremtési 
kamattámogatással érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható 
meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodással,
q) annak tényét, hogy a  4.  § (1d)  bekezdése szerinti saját jogú öregségi vagy özvegyi nyugdíjas, a  nyugellátás 
megállapításáról szóló határozattal.”

42. §  Az R4. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § (1) E rendeletnek a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr5.)
a) 35.  § (2)  bekezdésével megállapított 3.  § (10)  bekezdését a  Módr5. hatálybalépésének időpontját követően 
megkötésre kerülő otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződések esetén kell 
alkalmazni,
b) 36. § (3) bekezdésével megállapított 4. § (2a) bekezdését, 39. §-ával megállapított 12. § (8) bekezdését, valamint 43. § 
g) pontjával megállapított 5. § (1) bekezdés b) pontját a Módr5. hatálybalépését követően benyújtott kölcsönkérelmek 
esetén kell alkalmazni,
c) 40. §-ával megállapított 13/A. §-át a Módr5. hatálybalépését követően a támogatott személyek otthonteremtési 
kamattámogatással érintett kölcsönszerződéseinek megszüntetése iránti kérelmek esetén kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a  2014. december 31-én hatályos 1.  § (1)  bekezdés 2., 3., 6., 8., 9., 12.  pontját, 3.  § (1)  bekezdés 
c)–e) pontját, 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontját, 4. § (1) bekezdés e) pontját, 4. § (3) bekezdését, 4–6. alcímét, 10. § 
(4) bekezdését a Módr5. hatálybalépését megelőzően benyújtott otthonteremtési kamattámogatás iránti kérelmek 
esetén továbbra is alkalmazni kell.”
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BudVoyage Media Kft.
1054 Budapest, Perczel Mór u. 4. IV. em. 8/A
tel.: +36-30-741-84437
fax: +36-1-200-1638
eng. szám: U-001590
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Ciao Travel Kft.
1065 Budapest, Weiner Leó u. 17. II. em. 13/A
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Bejegyzés dátuma: 2014. 12. 12.

Retro Tours Utazási Szolgáltató Kft.
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tel.: +36-93-340-969
fax: +36-93-340-969
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Bejegyzés dátuma: 2014. 12. 12.
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Bejegyzés dátuma: 2014. 12. 04.

2014. december 1. és december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása 
szerint utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre módosítottak az alábbi vállalkozások

HEFA Travel Kft.
8200 Veszprém, Fenyves utca 21.
tel.: +36-88-591-034, +36-30-602-8788
fax: +36-88-591-030
eng. szám: U-001322
Változás bejegyzése: 2014. 12. 03.
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SzállásOutlet Kft.
1056 Budapest, Váci u. 9.
tel.: +36-70-930-7874
fax: +36-1-266-3257
eng. szám: U-001481
Változás bejegyzése: 2014. 12. 10.

TIZI TRAVEL Utazási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1161 Budapest, Csömöri út 84.
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fax: +36-70-902-2443
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Változás bejegyzése: 2014. 12. 10.
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szerint utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosítottak az alábbi vállalkozások
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tel.: +36-318-0505
fax: +36-317-6013
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BALATON VOLÁN SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI Zrt.
8200 Veszprém, Pápai út 30.
tel.: +36-88-590-686
fax: +36-88-590-652
eng. szám: R02039/2000
Törölve: 2014. 12. 09.

CAR-TOUR HUNGARY UTAZÁSI KFT.
1054 Budapest, Báthory út 19.
tel.: +36-269-4741
fax: +36-331-2504
eng. szám: U-000297
Törölve: 2014. 12. 09.

Csodár-Travel Szolgáltató Kft.
9400 Sopron, Csík Ferenc utca 20.
tel.: +36-99-326-326
fax: +36-99-337-018
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Törölve: 2014. 12. 11.

Hajdú Volán Közlekedési Zrt.
4031 Debrecen, Szoboszlói út 4–6.
tel.: +36-52-518-100
fax: +36-52-518-160
eng. szám: U-000996
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tel.: +36-96-622-100
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Trinidad Utazásszervező Kft.
3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 20. VIII. em. 2.
tel.: +36-46-743-948
fax: +36-46-743-948
eng. szám: U001114
Törölve: 2014. 12. 04.

ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő RT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 16.
tel.: +36-92-312-145
fax: +36-92-318-335
eng. szám: R00022/1992/2000
Törölve: 2014. 12. 11.
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2014. december 1. és december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából  
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű vállalkozások

West Europe Holiday Travel Utazási Iroda Kft.
1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II/14.
tel.: +36-1-249-5472
fax: +36-1-249-5472
eng. szám: U-001543
Törölve: 2014. 12. 10.
Jogerős: 2014. 12. 17.

2014. december 1. és december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából  
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű és a tevékenység folytatásától 1 évre 
eltiltott vállalkozások

Csiszár és Tóth Könyvelő Kft.
9023 Győr, Ifjúság körút 17.
tel.: +36-96-818-129
fax: +36-96-818-129
eng. szám: U-001502
Törölve: 2014. 11. 17.
Jogerős: 2014. 12. 09.

IB Travel Kft.
1112 Budapest, Kánai út 5. fszt. 4.
tel.: +36-1-631-9581
fax: +36-1-631-9581
eng. szám: U-001361
Törölve: 2014. 11. 18.
Jogerős: 2014. 12. 04.

Olime Kft.
1066 Budapest, Teréz krt. 36. III/1.
tel.: +36-1-607-2925
fax: –
eng. szám: U-001490
Törölve: 2014. 11. 19.
Jogerős: 2014. 12. 21.

SATUR UTAZÁSI KFT.
1072 Budapest, Nyár u. 1.
tel.: +36-321-1463, 322-0947
fax: +36-1-321-1463
eng. szám: R00954/1994/1999
Törölve: 2014. 11. 17.
Jogerős: 2014. 12. 09.
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A Kormány 354/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,
a 3. §, továbbá a 4. § a) és b) pontja tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 40. § (5) bekezdésében,
a 4. § c) pontja tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
342. § (1) bekezdés q) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 18. pontjában, 
a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298.  § (7)  bekezdésében és a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. 
törvény 238. § (1) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a  munkaerő-toborzás 
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 2.  § a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[A munkaadó, valamint az  a)  pontban meghatározott munkavállaló részére, legfeljebb egyéves időtartamra, egészben 
vagy részben megtéríthető a  munkábajárással kapcsolatos utazási költségnek, az  őt – a  munkábajárással kapcsolatos 
utazási költségtérítésről szóló Korm. rendelet alapján – terhelő része, ha a munkaadó]
„a) olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki a  foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
törvény szerinti álláskereső, és”

 (2) Az R1. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek)
„a) akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,”

 (3) Az R1. 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek)
„d) aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő 
munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,”

 (4) Az R1. 4. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülő)
„d) az  a)  pontban meghatározott jogviszonyból származó rendszeres havi bruttó munkabére nem haladja meg 
a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát.”

 (5) Az R1. 4. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lakhatási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy)
„c) rendszeres havi bruttó munkabére meghaladja a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott mértéket,”

 (6) Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap.
(2) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – a (3) és a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem 
haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.
(3) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 150 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 
igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.
(4) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 
3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.
(5) A támogatásnak a (2)–(4) bekezdésben meghatározott összege egy naptári hónapra irányadó.
(6) A  (3)  bekezdés alkalmazásában közeli hozzátartozó a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy azzal az eltéréssel, hogy a  fogyatékos 
gyermek tekintetében a fogyatékosság fennállásának időpontjára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.
(7) A  (3) és (4)  bekezdésben meghatározott esetben a  támogatás a  támogatás feltételeinek megfelelő személyek 
között egyenlő arányban oszlik meg.
(8) A támogatás a bérleti díjjal és közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.
(9) A  (8)  bekezdés alkalmazása szempontjából közüzemi díjként a  bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, 
a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehető figyelembe.
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(10) A támogatás időtartama alatt a munkavállaló részére egymást követően több ingatlanra kötött bérleti szerződés 
esetében is megállapítható a támogatás, azonban a költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja.
(11) A támogatás folyósítási időtartamának kimerítését követően újabb támogatás annak lejártát követő 24 hónap 
elteltével állapítható meg.”

 (7) Az R1. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. és 3. §-ban meghatározott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke, valamint az 1408/2013/
EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásoknak minősülnek.”

 (8) Az R1. 5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások tekintetében támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.”

 (9) Az R1. 7. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) A 4. §-ban meghatározott támogatásról hatósági szerződést kell kötni.”

 (10) Az R1. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1–8. o.),
b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet  
(HL L 352., 2013.12.24., 9–17. o.),
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

2. § (1) A  szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a  létszámleépítések 
megelőzése érdekében a  részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a foglalkoztatni kívánt pályakezdő álláskeresőt 
nyilvántartó kirendeltség látja el.”

 (2) Az R2. 5. § (2) bekezdésében az „a (3)–(7) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (3)–(8) bekezdésben” szöveg lép.

3. § (1) A  Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a  hátrányos 
helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: 
„Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható 
támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R3.) 17.  § (5) és (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Az 5. §-ban meghatározott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.
(6) A  6.  §-ban, a  7.  § (1)–(3)  bekezdésében meghatározott támogatások az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikke, 
valamint az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásoknak minősülnek.”

 (2) Az R3. 17. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (5)–(6) bekezdésben meghatározott támogatások esetében támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.”

 (3) Az R3. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1–8. o.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 
2013.12.24., 9–17. o.), valamint
c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

4. §  Hatályát veszti
a) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: 
„Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében 
nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet II. alcíme,
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b) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásáért a  Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010.  
(V. 13.) Korm. rendelet,

c) a  gyermek születése esetén az  apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 
420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.

5. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye
a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet  
3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés 2015. évi havi felső korlátjáról

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés  
b) pontjában foglaltak alapján a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátja 
2015-ben 35 200 forint.  

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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