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A nemzetgazdasági miniszter 28/2015. (X. 21.) NGM rendelete
a biztosítóban az élet- és nem-életbiztosítási ágak elkülönítésének módjáról

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 438.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 14.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  biztosító köteles külön az  élet-, és külön a  nem-életbiztosítási ágak vezetésére az  első számú vezető közvetlen 
irányítása alá tartozó egy-egy felelős vezetőt kijelölni.

 (2) A  biztosító az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően az  élet-, illetve nem-életbiztosítási tevékenységét a  belső 
irányítás és gazdálkodás szempontjából elkülönült szervezeti egységekben végezheti.

 (3) Az elkülönítésnek érvényesülnie kell a felelősségi- és hatáskörök szétválasztásában, a biztosítási áganként kialakított 
és vezetett számviteli nyilvántartásokban, valamint az éves beszámolóban.

2. § (1) A biztosító belső szervezetét úgy kell működtetni, hogy az lehetővé tegye a biztosítási ágakhoz közvetlenül kapcsolódó 
gazdasági események kihatásainak az adott biztosítási ágra történő elszámolását és folyamatos nyilvántartását.

 (2) A mindkét biztosítási ághoz kapcsolódó, valamint közvetlenül az egyikhez sem kapcsolódó tevékenységek végzése és 
irányítása, továbbá az ehhez szükséges eszközök külön szervezeti egységekbe is telepíthetők.

3. § (1) A biztosító a szervezeti és működési szabályzatában, a számviteli politikájában, valamint egyéb belső szabályzataiban 
rögzíti
a) a biztosítási ágak elkülönítése során követett rendező elveket,
b) az elkülönített szervezeti és működési rendet,
c) az eszközök és források megosztásának módját,
d) a bevételek, költségek, ráfordítások megosztásának módját és
e) a vetítési alapok számlacsoport szintű meghatározását.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt rendező elvek módosítására csak indokolt esetben és január 1-jével a  következő évre 
vonatkozóan kerülhet sor. A módosítást – indokolással együtt – be kell mutatni a számviteli politikában és az éves 
beszámoló kiegészítő mellékletében.

 (3) A rendező elveket úgy kell megállapítani, hogy annak alkalmazásával a bevételek és a költségek, illetve a ráfordítások 
felosztása tükrözze az egyes biztosítási ágak eredményességét.

4. § (1) Azokat a bevételeket, költségeket és ráfordításokat, amelyekről már felmerülésük időpontjában megállapítható, hogy 
melyik biztosítási ághoz kapcsolódnak, közvetlenül az adott biztosítási ágra kell elszámolni.

 (2) A biztosítási ágra közvetlenül, a felmerülésük időpontjában el nem számolható bevételek, költségek és ráfordítások 
közül tételesen kell a biztosítási ágra terhelni azokat a költségeket, amelyekről utólagos elemzéssel megállapítható, 
hogy mely biztosítási ág érdekében merültek fel, illetve mely biztosítási ágat érintik.

5. § (1) Azokat a bevételeket, költségeket és ráfordításokat, amelyek tételesen sem a felmerülésük időpontjában, sem utólagos 
elemzéssel nem rendelhetők egyik biztosítási ághoz sem, a bevétel-, illetve a költségtételre leginkább jellemző vetítési 
alap arányában, vagy belső szolgáltatási díjak alkalmazásával kell a biztosítási ágak között szétosztani.

 (2) A  vetítési alapot úgy kell megállapítani, hogy az  az adott biztosító működési feltételeihez igazodva kifejezze 
a felosztásra kerülő tétel összegének a biztosítási ágak közötti valós megoszlását.

 (3) A  vetítési alapot felosztandó tételenként kell megállapítani és a  biztosító számviteli politikájában indokolással 
alátámasztva kell rögzíteni.

 (4) A  belső szolgáltatási díj a  belső erőforrások igénybevételével nyújtott, az  adott feladat elvégzéséhez kapcsolódó 
szolgáltatás önköltsége.

6. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a biztosítóban az élet- és nem-életbiztosítási ágak elkülönítéséről szóló 44/1996. (XII. 29.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 29/2015. (X. 21.) NGM rendelete
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben 
a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 438. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
129. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 15.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
az 5. alcím tekintetében a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013. évi LXXXIII. törvény 17. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7.  § a) és c)  pontja tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 10.  § (5)  bekezdésben foglalt felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 7. § b) pontja tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek történő tájékoztatás 
formájáról és tartalmáról szóló 33/2002. (XI. 16.) PM rendelet módosítása

1. §  A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek történő tájékoztatás formájáról és tartalmáról 
szóló 33/2002. (XI. 16.) PM rendelet 2. § (3) bekezdésében az „az 1995. évi XCVI.  törvény 102. § (5) bekezdésében” 
szövegrész helyébe az „a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 156. § (1) bekezdésében” szöveg 
lép.

2. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

2. §  A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 29. § (6) bekezdésében a „biztosítókról és 
a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 216. §-a” szövegrész helyébe a „biztosítási tevékenységről szóló 
2014. évi LXXXVIII. törvény 320. §-a” szöveg lép.

3. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai  
és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosítása

3. §  A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. 
(VIII. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: 27/2012. NGM rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 
28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosítása

4. §  A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM 
rendelet (a továbbiakban: 28/2013. NGM rendelet) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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5. A pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról szóló  
41/2013. (IX. 30.) NGM rendelet módosítása

5. § (1) A pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról szóló 41/2013. (IX. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
41/2013. NGM rendelet) 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi konglomerátum szavatolótőkéjének meghatározása során a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó)
„c) biztosító tekintetében a  biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bit.) 
99–100. §-a, valamint a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 
43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet] 17.  § (1)  bekezdése szerinti 
szavatolótőkét,”
(kell figyelembe venni.)

 (2) A 41/2013. NGM rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi konglomerátum tőkeszükségletének meghatározása során a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó)
„c) biztosító tekintetében a  Bit. 100.  §-a, valamint a  43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 25.  §-a szerinti 
szavatolótőke-szükségletet,”
(kell figyelembe venni.)

 (3) A 41/2013. NGM rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A pénzügyi konglomerátum szavatolótőkéjének meghatározása során a  pénzügyi ágazatbeli nem szabályozott 
vállalkozások esetében)
„c) a  viszontbiztosító szavatolótőkéje a  Bit. 99–100.  §-ában, valamint a  43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 17.  § 
(1) bekezdésében meghatározott szavatolótőke,
d) a  biztosítói holding társaság szavatolótőkéje a  43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 17.  § (1)–(4)  bekezdésében 
meghatározott tőkeelemek összege,”

 (4) A 41/2013. NGM rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi konglomerátum tőkeszükségletének meghatározása során a  pénzügyi ágazatbeli nem szabályozott 
vállalkozások esetében)
„c) a  viszontbiztosító tőkeszükséglete a  Bit. 100.  §-a, valamint a  43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 25.  §-a szerinti 
szavatolótőke-szükséglet,”

 (5) A 41/2013. NGM rendelet 5. § (3) bekezdésében a „Bit. 123. §-ában és 124. §-ában foglalt – tőkeelemek figyelembevételére 
vonatkozó – határértékeket.” szövegrész helyébe a „43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 19–24. §-ában foglalt – (szavatoló)
tőke elemek besorolására, figyelembevételére vonatkozó – határértékeket, előírásokat.” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

7. §  Hatályát veszti
a) a nagykockázatok és nagykárok határértékeiről szóló 45/1996. (XII. 29.) PM rendelet,
b) a  Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az  Alap kezelésének és az  Alap kezelője 

eredményelszámolásának szabályairól szóló 47/2011. (XII. 21.) NGM rendelet 2. §-a,
c) a technikai kamatlábak legnagyobb mértékéről szóló 61/2013. (XII. 17.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 29/2015. (X. 21.) NGM rendelethez

 1. A  27/2012. NGM rendelet 2.  melléklet A  19. sorszámú Biztosítási tanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés 
szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK alcím 7.5. Korábban szerzett szakmai előképzettség beszámítása: 
pont 7.5.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.5.8. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 369. § (3) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése 
szerinti hatósági vizsga követelményei, valamint 2 év biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató 
gazdálkodó szervezetnél, az  államigazgatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen vagy megfelelő szakmai 
érdek-képviseleti szervezetnél, biztosítási szakoktatást folytató intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat.”

 2. A  27/2012. NGM rendelet 2.  melléklet A  20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű 
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye cím 3. PÁLYATÜKÖR alcím 3.2.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A független biztosításközvetítő alkalmas a  lakosság, a  vállalkozási szektor és az  intézmények kockázatkezelési 
igényeinek a  lebonyolítására a  biztosítók felé, a  kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a  biztosítások 
megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti 
ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti és a megfelelő 
tarifa alapján díjat képez, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és 
közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– biztosítást közvetíteni,
– tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról,
– felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet,
– versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani,
– közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban,
– képviselni az ügyfelet,
– jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani,
– elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni,
– marketingtevékenységben közreműködni,
– pénzügyi tervezésben közreműködni,
– informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni.”

 3. A  27/2012. NGM rendelet 2.  melléklet A  20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű 
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye cím 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK alcím 5. 3. A  komplex 
szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: pont 5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység alpontjában 
a „Független biztosításközvetítői működés a  független biztosításközvetítők (alkusz, többes ügynök) jogszerű és 
szakszerű működésének kérdései és esetmegoldásai.” szövegrész helyébe a „Független biztosításközvetítői működés 
a független biztosításközvetítő (alkusz) jogszerű és szakszerű működésének kérdései és esetmegoldásai.” szöveg lép.

 4. A  27/2012. NGM rendelet 2.  melléklet A  184. sorszámú Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 
megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye cím 3. PÁLYATÜKÖR alcím 3.2. A  szakképesítés 
munkaterületének rövid leírása: pontjában az „A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító vagy egy mással 
nem versengő biztosítási termékek közvetítésére.” szövegrész helyébe az „A függő biztosításközvetítő alkalmas egy 
biztosító termékeinek vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (ügynök), 
vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (többes ügynök) .” szöveg 
lép.

 5. A  27/2012. NGM rendelet 2.  melléklet A  184. sorszámú Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 
megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye cím 3. PÁLYATÜKÖR alcím 3.2. A  szakképesítés 
munkaterületének rövid leírása: pontjában a
„Független biztosításközvetítő
– biztosítást közvetíteni,
– tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról,
– felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet,
– versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani,
– közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban,
– képviselni az ügyfelet, az alkuszként,
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– az aktuális biztosítót képviseli (többes ügynök esetében),
– jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani,
– elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni,
– marketingtevékenységben közreműködni,
– pénzügyi tervezésben közreműködni,
– informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni.”
szövegrész helyébe a
„Független biztosításközvetítő
– biztosítást közvetíteni,
– tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról,
– felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet,
– versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani,
– közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban,
– képviselni az ügyfelet,
– jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani,
– elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni,
– marketingtevékenységben közreműködni,
– pénzügyi tervezésben közreműködni,
– informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni.”
szöveg lép.

 6. A  27/2012. NGM rendelet 2.  melléklet A  184. sorszámú Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 
megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye cím 3. PÁLYATÜKÖR alcím 3.2. A  szakképesítés 
munkaterületének rövid leírása: pontjában a
„Függő biztosításközvetítő
– biztosítást közvetíteni,
– tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról,
– felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet,
– közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban,
– képviselni a biztosítót,
– jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani,
– elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni,
– marketingtevékenységben közreműködni,
– pénzügyi tervezésben közreműködni,
– informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni.”
szövegrész helyébe a
„Függő biztosításközvetítő
– biztosítást közvetíteni,
– tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról,
– felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet,
– közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban,
– képviselni a biztosítót (ügynök esetében) vagy az aktuális biztosítót (többes ügynök esetében),
– jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani,
– elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni,
– marketingtevékenységben közreműködni,
– pénzügyi tervezésben közreműködni,
– informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni.”
szöveg lép.

 7. A  27/2012. NGM rendelet 2.  melléklet A  184. sorszámú Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 
megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye cím 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK alcím 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: pont 5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
alpont C) Független biztosításközvetítői működés alpontjában az „A független biztosításközvetítők (alkusz, többes 
ügynök)” szövegrész helyébe az „A független biztosításközvetítő (alkusz)” szöveg lép.
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2. melléklet a 29/2015. (X. 21.) NGM rendelethez

 1. A  28/2013. NGM rendelet 3.  melléklet „Ügyfélkapcsolat és konkrét megbízás elfogadása és megtartása” táblázat 
1 09 sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1 Ügyfélkapcsolat és konkrét megbízás elfogadása és megtartása)
„

1 09 Ellenőrizték és betartották-e hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások 
esetén a Hpt. 260. §-ban, a befektetési alapok esetén a Tpt. 358. §-ban, 
valamint a befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési 
formákról szóló 2014. évi XVI. tv. 193. §-ban, továbbá biztosítók 
és viszontbiztosítók esetén a Bit. 70. §-ban foglalt korlátozásokat 
(megfelelő minősítés, függetlenség, 5 éves rotáció, maximális 
ügyfélszám, egy típusú ügyféltől származó maximális díjbevétel stb.)

Hpt. 260. §, 
Tpt. 358. §, 
2014. évi  
XVI. tv. 193. §, 
Bit. 70. §

 

„
 2. A 28/2013. NGM rendelet 3. melléklet „Dokumentáció” táblázat 2 10 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2 Dokumentáció)
„

2 10 Történt-e külön jelentéstétel a felügyeletnek a Hpt. 261. §, valamint 
a befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési formákról szóló 
2014. évi XVI. tv. 194. §-ban, illetve a Bit. 71. § (1)–(2) bekezdése 
alapján (bűncselekmény, szabályok megsértése stb. esetén)? 
Amennyiben igen, megfelelően dokumentálták-e az esetet?

Hpt. 261. §, 
2014. évi  
XVI. tv. 194. §, 
Bit. 71. §

 

„

2015. évi CLXII. törvény
egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról*

1. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

1. §  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdés 140. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„140. székhely szerinti tagállam:
a) szabályozott piac esetében az a tagállam, amelyben a szabályozott piac létesítő okirat szerinti székhelye található, 
vagy ha a nemzeti jog szerint nem rendelkezik létesítő okirat szerinti székhellyel, az a tagállam, amelyben a központi 
irodája található,
b) az V. Fejezetben foglaltak alkalmazásában
ba) az 1000 eurónál, illetve a forgalomba hozatal napján az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva 
ennek megfelelő összegnél kisebb egységnyi névértékű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátója vagy 
részvények kibocsátója esetében:
baa) az a tagállam, amelyben a kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelye van, vagy
bab) ha a kibocsátó egy harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozás, a kibocsátó által azon tagállamok 
közül kiválasztott tagállam, amelyekben értékpapírjait szabályozott piacra bevezették,

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. október 20-i ülésnapján fogadta el.
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bb) a  ba)  alpont hatálya alá nem tartozó bármely kibocsátó esetében a  kibocsátó által azon tagállamok közül 
kiválasztott tagállam, amelyben a kibocsátónak a létesítő okirat szerinti székhelye van, vagy amelyekben értékpapírjait 
szabályozott piacra bevezették,
bc) ha a  kibocsátó értékpapírjaival a  bab)  alpont vagy a  bb)  alpont szerint meghatározott székhely szerinti 
tagállamában már nem, egy vagy több másik tagállamban viszont kereskednek, azon új székhely szerinti tagállam, 
amelyet a kibocsátó azon tagállamok közül választhat, amelyekben a kibocsátó értékpapírjai szabá lyozott piacon be 
vannak vezetve, vagy azon tagállam, amelyben a kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelye van,”

2. § (1) A Tpt. 27. § (1a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiemelt információ tartalmazza:)
„a) a  kibocsátóra, az  értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítéséért kezességet (garanciát) vállaló személyre 
vonatkozó alapvető adatokat, kockázatainak, pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges adatokat, beleértve 
az eszközöket és forrásokat,”

 (2) A Tpt. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a  forgalomba hozatal végleges feltételeit (amelyek csak az  értékpapírjegyzékkel kapcsolatos 
információkat tartalmazzák, így különösen: a  forgalomba hozatal össznévértékét, az  értékpapír futamidejét, 
lejáratát, kamatát vagy egyéb járulékait, a  forgalomba hozatal módját és helyét, továbbá az  új értékpapír-sorozat 
értékpapírkódját) sem az  alaptájékoztató, sem a  32.  § szerinti kiegészítés nem tartalmazza, az  egyes nyilvános 
részkibocsátásokra vonatkozóan a kibocsátó a forgalomba hozatal kezdő napját megelőzően a forgalomba hozatal 
végleges feltételeit közzéteszi, és azokról tájékoztatja a  Felügyeletet. A  Felügyelet a  fogadó tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságát és az  Európai Értékpapír-piaci Hatóságot ezt követően tájékoztatja a  forgalomba hozatal 
végleges feltételeiről.”

3. §  A Tpt. 34. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közzététel helye:)
„b) a kibocsátó vagy   – ha van – a forgalmazó honlapja,”

4. § (1) A Tpt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír hitelintézet által kibocsátási program keretében történő nyilvános 
forgalomba hozatalára, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez, ha a  forgalomba hozatalára, illetve 
a szabályozott piacra történő bevezetésére kizárólag Magyarországon kerül sor, valamint ha az értékpapír
1. nem alárendelt kölcsönt testesít meg, nem konvertálható és nem átcserélhető,
2. nem ad jogot más értékpapír megszerzésére és nem kapcsolódik származtatott termékhez, és
3. betétgyűjtést testesít meg,
akkor a  hitelintézet a  26–27.  §-ban meghatározott tájékoztató helyett a  7. számú melléklet szerint összeállított, 
a Felügyelet által engedélyezett ismertetőt tehet közzé a 34. §-ban meghatározott módon azzal, hogy a 7. számú 
melléklet 3–14. és 17–19.  pontjában meghatározott adatokat a  27.  § (6)  bekezdésében meghatározottak szerint 
jelenti be a Felügyeletnek és teszi közzé.”

 (2) A Tpt. 45. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír hitelintézet által kibocsátási program keretében történő nyilvános 
forgalomba hozatalára, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez, ha az összes forgalomba hozott értékpapír 
kibocsátási értéke uniós szinten az első forgalomba hozataltól számított tizenkét hónapos időtartamon belül nem 
éri el a hetvenötmillió eurót, vagy a forgalomba hozatalra vonatkozó döntés napján érvényes, az MNB által közzétett 
hivatalos devizaárfolyamon számítva annak megfelelő összeget, valamint ha az értékpapír
1. nem alárendelt kölcsönt testesít meg, nem konvertálható és nem átcserélhető, és
2. nem ad jogot más értékpapír megszerzésére és nem kapcsolódik származtatott termékhez,
akkor a  hitelintézet a  26–27.  §-ban meghatározott tájékoztató helyett a  7. számú melléklet szerint összeállított, 
a Felügyelet által engedélyezett ismertetőt tehet közzé a 34. §-ban meghatározott módon azzal, hogy a 7. számú 
melléklet 3–14. és 17–19.  pontjában meghatározott adatokat a  27.  § (6)  bekezdésében meghatározottak szerint 
jelenti be a Felügyeletnek és teszi közzé.”
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5. § (1) A Tpt. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E fejezetben foglaltakat kell alkalmazni a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettség teljesítésekor, ha a kibocsátó 5. § (1) bekezdés 140. pont b) alpontja szerinti székhely szerint tagállama 
Magyarország.”

 (2) A Tpt. 52. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a kibocsátó az 5. § (1) bekezdés 140. pont bab) alpont szerint Magyarországot választotta székhely szerinti 
tagállamnak, a választása mindaddig érvényben marad, amíg a kibocsátó az 5. § (1) bekezdés 140. pont bc) alpont 
értelmében új székhely szerinti tagállamot nem választ.
(1b) Ha a kibocsátó az 5. § (1) bekezdés 140. pont bb) alpont szerint Magyarországot választotta székhely szerinti 
tagállamnak, a  választása a  közzététel időpontjától számított legalább 3 évig nem változtatható meg, kivéve, ha 
a kibocsátó értékpapírjaival az Európai Unió szabályozott piacán már nem kereskednek vagy a kibocsátó a hároméves 
időtartam alatt az 5. § (1) bekezdés 140. pont ba) vagy bc) alpont hatálya alá kerül.
(1c) A kibocsátó az 56. § és az 58. § szerint közzéteszi, ha székhely szerinti tagállama Magyarország. A kibocsátó e tényt 
bejelenti a Felügyeletnek, valamennyi fogadó tagállam felügyeleti hatóságának, valamint adott esetben a  létesítő 
okirat szerint választott tagállam felügyeleti hatóságának.
(1d) Ha a kibocsátó az értékpapírjainak szabályozott piacra való első bevezetésének időpontjától számított három 
hónapon belül nem teszi közzé, hogy a székhely szerinti tagállama – az 5. § (1) bekezdés 140. pont bab) alpont vagy 
az  5.  § (1)  bekezdés 140.  pont bb)  alpont szerinti választás alapján – Magyarország, a  székhely szerinti tagállama 
az a tagállam lesz, amelyben a kibocsátó értékpapírjai valamely szabályozott piacra be vannak vezetve. Ha a kibocsátó 
értékpapírjai egynél több tagállam területén működő szabályozott piacokra vannak bevezetve, ezen tagállamok 
lesznek a kibocsátó székhely szerinti tagállamai mindaddig, amíg a kibocsátó egyetlen székhely szerinti tagállamot 
nem választ és azt közzé nem teszi.”

 (3) A Tpt. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e fejezetben foglaltakat nem kell alkalmazni az államra, az olyan nemzetközi testületre, amelynek legalább 
egy tagállam a tagja, az EKB-ra, a tagállamok nemzeti központi bankjaira, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközre és 
bármely egyéb, az európai monetáris unió stabilitásának megőrzése céljából létrehozott mechanizmusra.”

6. § (1) A Tpt. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a  nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja vagyoni, 
jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. A kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a Felügyeletet 
tájékoztatni és gondoskodik arról, hogy az  egyes tájékoztatások legalább tíz évig nyilvánosan hozzáférhetőek 
maradjanak.”

 (2) A Tpt. 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem köteles éves és féléves jelentést készíteni a helyi önkormányzat, továbbá azon kibocsátó, amely kizárólag 
olyan, szabályozott piacra bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt bocsát ki, amelynek névértéke legalább 
százezer euró, illetve a forgalomba hozatal napján az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva ennek 
megfelelő összeg.”

 (3) A Tpt. 54. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A részvény, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója az adott időszak végét követően mielőbb, 
de legkésőbb három hónapon belül a pénzügyi év első hat hónapjára vonatkozóan féléves jelentést tesz közzé.”

7. § (1) A Tpt. 61. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szavazati jog kiszámítása − a szavazati jog gyakorlásának korlátozására vonatkozó előírásoktól függetlenül − 
mindazon részvények alapján történik, amelyhez a  kibocsátó létesítő okiratának rendelkezése alapján szavazati 
jog kapcsolódik. Az  (1)  bekezdés szerinti arány meghatározásakor a  részvényes részesedésén kívül az  (5), (6) és 
(9) bekezdés szerinti szavazati jogot is figyelembe kell venni.”

 (2) A Tpt. 61. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A szavazati jogok mértékét a pénzügyi eszköz alapjául szolgáló részvények össznévértékére vonatkoztatva kell 
kiszámítani, kivéve a kizárólag készpénzben kiegyenlíthető pénzügyi eszközöket, amelyek esetében a szavazati jogok 
számát a  Bizottság 2015/761/EU rendeletében foglaltakra figyelemmel kell kiszámítani. A  birtokos az  ugyanazon 
mögöttes kibocsátóhoz tartozó összes pénzügyi eszközt összesíti és bejelenti. A szavazati jogok kiszámításakor csak 
a hosszú pozíciókat kell figyelembe venni, és ezek nem nettósíthatóak.”
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 (3) A Tpt. 61. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség terheli azt a személyt is, aki közvetlenül vagy közvetve olyan 
pénzügyi eszköznek van a birtokában, amely lejáratkor a birtokos számára – szerződés alapján – feltétel nélkül, illetve 
a birtokos döntésétől függően a kibocsátó szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának megszerzését 
teszi lehetővé. A tájékoztatási kötelezettség teljesítése során különbséget kell tenni a fizikai leszállítással teljesíthető 
és a készpénzben kiegyenlíthető pénzügyi eszközök között.”

 (4) A Tpt. 61. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A (9) bekezdés alkalmazásában az alábbiak tekintendők pénzügyi eszköznek:
a) átruházható értékpapír,
b) opció,
c) határidős ügylet,
d) csereügylet,
e) tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás,
f ) különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás vagy
g) az a)–f ) pontban meghatározott pénzügyi eszközökkel hasonló gazdasági hatást eredményező szerződés.
(9b) A  pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, a  (9)  bekezdés szerint már bejelentett szavazati jogokat ismét be kell 
jelenteni, ha a természetes személy vagy vállalkozás megszerezte az alapul szolgáló részvényeket, és a tulajdonszerzés 
eredményeként az ugyanazon kibocsátó által kibocsátott részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok mértéke eléri 
vagy meghaladja a (3) bekezdésben foglalt küszöbértéket.”

 (5) A Tpt. 61. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) A részvényes mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha a szavazati jogok a 203. § 
(3) bekezdésében említett rendelettel összhangban stabilizálási célból szerzett részvényekhez kapcsolódnak, feltéve 
ha a kibocsátó biztosítja, hogy a részesedéshez kapcsolódó szavazati jog
a) nem gyakorolható, és
b) a  döntéshozó, ügyvezető szervei, felügyelőbizottsága vagy ezek testületi tagjainak kinevezésére, felmentésére 
vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt.”

 (6) A Tpt. 61. § (12) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(Az árjegyző mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha)]
„a) biztosítja, hogy a részesedéséhez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa,”

8. § (1) A Tpt. 400. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:)
„o) elrendelheti a tagsági jogok gyakorlásának felfüggesztését:
1. ha törvény alapján a részvényes a részvénytársasággal szemben tagsági jogait nem gyakorolhatja, és ezt a tényt 
a Felügyelet határozatban megállapítja,
2. a 61. §-ban foglalt kötelezettségek megsértése esetében a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényesével 
vagy a szavazati jog birtokosával szemben;”

 (2) A Tpt. 400. § (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:)
„w) az V. Fejezetben foglalt tájékoztatási kötelezettségek megsértése esetén a tájékoztatásra kötelezettel szemben
1. a  jogsértés megállapítását követően a  honlapján nyilvános közleményt tehet közzé a  felelős tájékoztatásra 
kötelezett és a jogsértés jellegének megjelölésével,
2. megtilthatja a  felelős tájékoztatásra kötelezett számára a  jogsértést megvalósító magatartás folytatását vagy 
megismétlését, illetve
3. bírságot szabhat ki.”

9. §  A Tpt. 405. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet a kibocsátót, az ajánlattevőt, a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés 
szabályait megsértő személyt, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi értéktárat, 
a  központi szerződő felet, illetve ezek vezető állású személyét és alkalmazottját, a  bennfentes kereskedelmet és 
a piacbefolyásolást elkövető személyt, a bennfentes személyre vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettségre 
vonatkozó szabályokat megsértő személyt és a 61. §-ban foglalt kötelezettséget megsértő részvényest vagy a szavazati 
jog birtokosát az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban, a Pmt.-ben, valamint 
a Felügyelet határozatában foglalt kötelezettsége, továbbá a saját szabályzatában foglaltak megszegése, kijátszása, 
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elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén, továbbá ha azt külföldi felügyeleti hatóság a 399. § (2) bekezdése 
szerint kezdeményezi, bírság megfizetésére kötelezheti.”

10. §  A Tpt. 25. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. §  A Tpt.
a) 52. § (4) bekezdésében a „részvény vagy kötvény kibocsátójára” szövegrész helyébe a „kötvény kibocsátójára” 

szöveg,
b) 58. § (3) bekezdésében a „Felügyeleti hatóságai” szövegrész helyébe a „felügyeleti hatóságai” szöveg,
c) 61.  § (11)  bekezdés a)  pontjában a „biztosítja, hogy a  részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot senki se 

gyakorolhassa,” szövegrész helyébe az „a szavazati jog nem gyakorolható” szöveg,
d) 61. § (11) bekezdés b) pontjában az „ügyvezető, felügyelő szervei vagy testületi tagjainak” szövegrész helyébe 

az „ügyvezető szervei, felügyelőbizottsága vagy ezek testületi tagjainak” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 28. pontja.

2. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

13. § (1) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény a következő 231/K. §-sal egészül ki:
„231/K. § (1) A Felügyelet ellátja
a) az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodul használatához,
b) a releváns kockázatmentes hozamgörbéhez történő illeszkedési korrekció használatához,
c) a kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó átmeneti intézkedések használatához,
d) a biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedések használatához
szükséges engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.
(2) A  Felügyelet az  (1)  bekezdésben meghatározott engedélyezési eljárások lefolytatása során a  biztosítók és 
a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
szabályok alapján, a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 86.  cikk (1)  bekezdés f )–i)  pontjában meghatározott 
tárgykörben kiadott rendeletében megállapított szabályokkal együtt alkalmazva jár el.”

 (2) Hatályát veszti a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény
a) 231/H. § (3) bekezdésében az „és az f )–i) pontjában”,
b) 231/I.  § (2)  bekezdésében a  „szabályokkal együtt alkalmazva – a  különleges célú gazdasági egységek 

létrehozásáról és működéséről szóló kormányrendeletben meghatározott”
szövegrész.

3. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

14. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: MNBtv.) 40.  §-a a  következő 
(18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Az  MNB a  39.  § (1)  bekezdés m)  pontjában meghatározott feladatai során ellátja az  európai hosszú távú 
befektetési alapokról szóló, 2015. április 29-i 760/2015/EU parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.”

15. § (1) Az MNBtv. 53. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakat meghaladóan az  MNB a  Hpt. 185.  § és 189–192.  §, a  Tpt. 400.  § 
(1) bekezdés o) pont 2. alpont, a Tpt. 400. § (1) bekezdés w) pont és a Bszt. 164. § alapján hozott, (1) bekezdés szerint 
közzétett, jogerős határozatában megjelöli a jogsértő természetes személy nevét is.”

 (2) Az MNBtv. 53. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  MNB anonim módon teszi közzé a  Hpt.-ben, a  Tpt.-ben és a  Bszt.-ben meghatározott intézkedésről vagy 
kivételes intézkedésről, valamint a pénzbírságról hozott határozatát, ha a nyilvánosságra hozatal
a) aránytalan a természetes személy által elkövetett jogsértéshez képest,
b) aránytalan hátrányt okoz a természetes és jogi személyekre nézve, vagy
c) veszélyezteti valamely folyamatban lévő büntetőeljárás sikerességét.
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(5) Az  MNB mérlegelése alapján a  Hpt.-ben, a Tpt.-ben és a  Bszt.-ben meghatározott intézkedésről vagy kivételes 
intézkedésről, pénzbírságról hozott határozat közzététele legfeljebb 30 napra elhalasztható, ha a jogsértő magatartás 
várhatóan rövid időn (legfeljebb 30 napon) belül megszűnik, és a  jogsértés nem veszélyezteti a  jogi személy 
biztonságos működését, ügyfeleinek védelmét, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását.
(6) Az  MNB a  Hpt.-ben, a  Tpt.-ben és a  Bszt.-ben meghatározott intézkedésekről és kivételes intézkedésekről, 
pénzbírságról hozott határozatát legalább 5 évig és legfeljebb 10 évig elérhetővé teszi a honlapján.”

16. §  Az MNBtv. 76. §-a a következő (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Tpt. 400. § (1) bekezdés w) pont 3. alpontjában foglalt bírság mértéke
a) vállalkozás esetében
aa) legfeljebb 2 984 800 000 forint vagy a döntéshozó szerv által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti éves 
árbevétel legfeljebb 5%-a azzal, hogy ha a  vállalkozás anyavállalat vagy anyavállalat olyan leányvállalata, amelyik 
a  számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor a  figyelembe veendő éves 
árbevétel a  legutolsó, az  anyavállalat döntéshozó szerve által jóváhagyott konszolidált beszámoló szerinti éves 
árbevétel vagy a számviteli jogszabályok szerinti, annak megfelelő bevétel vagy
ab) a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt elkerült veszteség összegének legfeljebb kétszerese,
b) természetes személy esetében
ba) legfeljebb 596 960 000 forint vagy
bb) a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt elkerült veszteség összegének legfeljebb kétszerese.
(9) A (8) bekezdésben foglalt összegek közül minden esetben a magasabb összeget kell alkalmazni.”

17. § (1) Az MNBtv. 140. § (3) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(Az MNB írásban bejelenti az Európai Bizottságnak)
„v) a Bit. 279. § (5) bekezdésében és a 284. § (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtagadásának, továbbá 
a Bit. 289. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott intézkedéseknek a számát és típusát.”

 (2) Az MNBtv. 140. § (4) bekezdés c) pontja a következő ck) alponttal egészül ki:
[Az MNB tájékoztatja
c) az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot]
„ck) a Bit. 279. § (5) bekezdésében és a 284. § (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtagadásának, továbbá 
a Bit. 289. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott intézkedéseknek a számáról és típusáról;”

 (3) Az MNBtv. 140. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti bejelentésben – az  érintett csoport szerkezetének és a  csoportfelügyelet 
terjedelmének egyidejű bemutatásával – jelezni kell azt is, ha a  tevékenységi engedélyt olyan biztosítónak vagy 
viszontbiztosítónak adták ki vagy olyan biztosítótól vagy viszontbiztosítótól vonták vissza, amely közvetlenül vagy 
közvetve valamely harmadik országbeli vállalkozás leányvállalata.”

 (4) Az MNBtv. 140. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az MNB a (3) bekezdés a), e), g) és n) pontja szerinti bejelentést az EGT állama pénzügyi felügyeleti hatóságainak 
is megküldi.”

18. §  Az MNBtv. 185. §-a a következő z) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„z) az  Európai Parlament és a Tanács 760/2015/EU rendelete (2015. április 29.) az  európai hosszú távú befektetési 
alapokról.”

19. §  Hatályát veszti az MNBtv. 70. § (2) bekezdése.

4. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

20. §  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 4. § (1) bekezdése a következő 28a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„28a. EHTBA: az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló, 2015. április 29-i 760/2015/EU parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban engedélyezett ABA;”
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21. §  A Kbftv. 205. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„h) az Európai Parlament és Tanács 2015. április 29-i az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló 760/2015/EU 
rendeletének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

5. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

22. § (1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 4. § (1) bekezdés 79. pont a) és 
b) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában:
79. nagykockázat:)
„a) az 1. melléklet A) rész 4–7., valamint 11. és 12. pontjában meghatározott ágazatba besorolt kockázatok, amennyiben 
a biztosítási összeg meghaladja az 500 millió forintot;
b) az 1. melléklet A) rész 14. és 15. pontjában meghatározott ágazatba besorolt kockázatok, ha a szerződő szakmája 
szerint ipari vagy kereskedelmi tevékenységet végez vagy szellemi szabadfoglalkozású és a  kockázatok ehhez 
a tevékenységhez kapcsolódnak, valamint amennyiben a biztosítási összeg meghaladja az 200 millió forintot;”

 (2) A Bit. 4. § (1) bekezdés 100. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában:)
„100. többlethozam: a  számviteli biztosítástechnikai tartalékok körébe tartozó matematikai tartalék befektetési 
hozamának és a technikai kamatláb felhasználásával számított hozamnak a különbsége;”

 (3) A Bit. 4. § (1) bekezdés 101. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában:)
„101. ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és 
a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá a független biztosításközvetítő esetében az a személy is, aki 
a független biztosításközvetítővel alkuszi megbízási szerződést kötött;”

 (4) A Bit. 4. § (1) bekezdése a következő 120–122. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában:)
„120. külső hitelminősítő intézet: a Hpt.-ben meghatározott fogalom;
121. tartós adathordozó: a  távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 
2005. évi XXV. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott fogalom;
122. alapvető kamatkülönbözet: az  eszközök nemteljesítési valószínűségének megfelelő hitelkockázati 
kamatkülönbözet és az  eszközök leminősítéséből eredő várható veszteségeknek megfelelő hitelkockázati 
kamatkülönbözet összege.”

23. §  A Bit. 34. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„34.  § (1) Ha a  Bizottság egy harmadik ország szavatolótőke-megfelelési rendszerét egyenértékűnek tekinti 
a  Szolvencia 2 irányelvben meghatározott rendszerrel, akkor az  adott harmadik országban központi irodával 
rendelkező viszontbiztosítóval kötött viszontbiztosítási szerződéseket ugyanúgy kell kezelni, mint az Európai Unióban 
székhellyel rendelkező, engedélyezett viszontbiztosítóval kötött viszontbiztosítási szerződéseket.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglalttal azonos elbánásban részesülnek az  olyan harmadik országbeli viszontbiztosítóval 
kötött viszontbiztosítási szerződések, amelyek központi irodája olyan harmadik országban található, amelynek 
szavatolótőke-megfelelési rendszerét a Bizottság ideiglenesen egyenértékűnek minősítette.”

24. §  A Bit. 43. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5) Ha egy nem-életbiztosítási ágazat művelésére engedéllyel rendelkező biztosítónak pénzügyi, kereskedelmi vagy 
igazgatási kapcsolatai vannak egy életbiztosítási tevékenység művelésére engedéllyel rendelkező biztosítóval, akkor 
az  érintett biztosítók elszámolásait nem torzíthatják a  biztosítók közötti megállapodások, vagy bármilyen olyan 
megállapodás, ami a ráfordítások és a bevételek arányosítását érintheti.”

25. §  A Bit. 69. § b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Nem lehet szakmailag alkalmasnak és üzletileg megbízhatónak minősíteni azt a személyt, aki)
„b) vezető állású személy vagy vezető állású személy volt olyan biztosítónál, viszontbiztosítónál vagy pénzügyi 
szervezetnél, illetve vezető tisztségviselő vagy vezető tisztségviselő volt olyan gazdasági társaságnál, amely esetében 



11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2333

a  fizetőképtelenséget kizárólag az  illetékes felügyeleti hatóság által alkalmazott intézkedéssel lehetett elkerülni, 
vagy amelyet felszámoltak, vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy amelyet kényszertörlési eljárásban töröltek vagy 
kényszertörlési eljárás alatt áll és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért öt évnél nem régebbi, jogerős 
bírósági vagy hatósági határozat megállapította,”

26. § (1) A Bit. 71. § (4) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A könyvvizsgálónak a  biztosító vagy viszontbiztosító éves beszámolójának vizsgálata mellett az  alábbiakat is 
vizsgálnia kell:)
„a) a 269. § (2) bekezdés a) pontja szerinti éves felügyeleti jelentés helyességét;”

 (2) A Bit. 71. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) A könyvvizsgáló az (5) bekezdésben előírt kiegészítő jelentésében köteles arra is kitérni, hogy a 269. § (2) bekezdés 
a)  pontja szerinti éves felügyeleti jelentésben szereplő biztosítástechnikai tartalékok és az  éves beszámolóban 
szereplő számviteli biztosítástechnikai tartalékok mértéke elégséges-e, és eszközfedezete megfelel-e az e törvényben 
foglaltaknak.”

27. §  A Bit. a következő 104/A. és 104/B. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„104/A.  § (1) Ha a  biztosító vagy a  viszontbiztosító az  eszközeit – részben vagy egészben – maga kezeli, akkor 
e tevékenység irányítására köteles – munkaviszony keretében – olyan személyt foglalkoztatni, aki
a) büntetlen előéletű,
b) szakirányú felsőfokú végzettséggel – így különösen biztosításmatematikai (aktuáriusi) végzettséggel, 
természettudományi, gazdaságtudományi, jogi, műszaki képzési területen szerzett egyetemi vagy mesterfokozatú 
végzettséggel, könyvvizsgálói végzettséggel, felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítéssel – rendelkezik,
c) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik és
d) három év pénzügyi szervezetnél végzett befektetési, vagyonkezelési gyakorlattal rendelkezik.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személy alkalmazására az  53.  § (4)–(6)  bekezdésében meghatározott 
szabályokat is alkalmazni kell.
(3) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szakmai gyakorlat befejezése nem eshet a befektetések irányításáért 
felelős személy foglalkoztatásának kezdetét tíz évvel megelőző időpontnál korábbi időpontra.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott személy
a) irányítja a saját vagyonkezelési tevékenységhez kapcsolódó feladatokat,
b) felelős a biztosító, viszontbiztosító saját vagyonkezelési tevékenységének prudens végzéséért, a befektetéseknek 
a jelen törvényben foglalt előírásoknak való megfelelőségéért.
104/B. § (1) A biztosító és a viszontbiztosító köteles a folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközei pénzforgalmát 
hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számlán bonyolítani.
(2) A biztosító és a viszontbiztosító az (1) bekezdésben meghatározott pénzforgalmi számla vezetőjét és a számlájának 
számát a számlanyitást követő három napon belül köteles bejelenteni a Felügyeletnek.
(3) A biztosító és a viszontbiztosító a pénzforgalmi számla alszámláin bonyolíthatja le többek között a szolgáltatási 
tevékenységéhez, valamint a szervezete működéséhez kapcsolódó pénzforgalmat a 109. § (1) bekezdése és a 110. § 
(1) és (3) bekezdése figyelembevételével.
(4) A  folyamatos működéshez szükséges pénzeszközökön felüli, pénzügyi eszközbe befektetésre kerülő eszközeit 
a biztosító és a viszontbiztosító – az e feladatok ellátására igénybe vett – letétkezelőnél vezetett befektetési számlára 
utalja.
(5) A befektetés kezelője a napi ügyletekről teljeskörűen tájékoztatja a letétkezelőt.
(6) A befektetés kezelője és a letétkezelő köteles nettó eszközértéket számítani, feltéve, ha az eszközalap egységnyi 
árfolyama a mögöttes befektetési alap árfolyamával nem egyezik meg. A számított értékeket minden értékelési napra 
vonatkozóan egyeztetni kell.
(7) Ha a  letétkezelő a  tevékenysége végzése során közreműködőt vesz igénybe, a  közreműködő tevékenységéért 
a letétkezelő felel.”

28. §  A Bit. 108. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott jelentés tartalmára, közzétételére és az  ezzel kapcsolatos felügyeleti 
engedélyezésre vonatkozó szabályokat a Kormány a biztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó 
fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról szóló rendeletben állapítja 
meg.”
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29. §  A Bit. 109. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„109.  § (1) A  biztosító és a  viszontbiztosító a  számviteli biztosítástechnikai tartalékainak fedezetéül szolgáló 
– a számviteli szabályok szerint az éves beszámolóban megjelenítendő – eszközökről a 6. mellékletben meghatározott 
csoportosítás szerint külön eszköznyilvántartást vezet, amelynek függelékeként – szintén a  6.  mellékletben 
meghatározott csoportosítás szerint – külön nyilvántartásban is kimutatja a matematikai tartalékok és a befektetési 
egységekhez kötött életbiztosítások tartalékainak fedezetéül szolgáló eszközöket.
(2) A nyilvántartásban feltüntetett eszközök összértéke nem lehet kevesebb a számviteli biztosítástechnikai tartalékok 
értékénél, ezen belül a  matematikai tartalékok és a  befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékainak 
fedezetéül szolgáló eszközök összértékének mindenkor el kell érnie azon számviteli biztosítástechnikai tartalékok 
értékét, amelyek fedezésére ezen eszközöket hozzárendelték.
(3) Ha az  eszköznyilvántartásban szereplő eszköz olyan kötelezettséggel terhelt, amely miatt az  eszköz egy része 
nem vonható be a  biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésekből származó kötelezettségvállalások fedezetére, 
ezt a tényt fel kell venni az eszköznyilvántartásba, és a nem bevonható rész értékét az eszköz értékéből le kell vonni.
(4) A biztosító és a viszontbiztosító köteles biztosításüzemi működését szolgáló ingatlanairól és gazdasági társaságban 
való részesedéseiről külön nyilvántartást vezetni.”

30. §  A Bit 110. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A  befektetési egységekhez kötött életbiztosítás esetében a  biztosító a  szerződő számláján kizárólag olyan 
befektetési egységet és olyan értéken tarthat nyilván, amelyet és amilyen értéken valamely eszközalapba vagy 
befektetési alapba ténylegesen befektetett.
(5) A biztosító nyilvántartásának és az ügyfél felé való elszámolásnak egyezőséget kell mutatnia.”

31. §  A Bit. VIII. Fejezete a következő 47/A. alcímmel és 122/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„47/A. A biztosítási szerződés módosulásának szabályai
122/A. § (1) Ha a szerződéskötést követően a biztosítási szerződésre tekintettel igénybe vehető adókedvezményre 
vagy adójóváírásra jogosító jogszabályi feltételek megváltoznak, a  biztosító a  jogszabályváltozás hatálybalépését 
követő hatvan napon belül javaslatot tehet a biztosítási szerződés vagy az ahhoz kapcsolódó általános szerződési 
feltételek megváltozott szabályozásra tekintettel történő módosítására annak érdekében, hogy a szerződés tartalma 
az adókedvezmény vagy adójóváírás igénybevételére jogosító feltételeknek megfeleljen.
(2) Ha a  szerződő fél a  módosító javaslatot az  arról szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított harminc napon 
belül nem utasítja el, a  szerződés a  módosító javaslatban meghatározott feltételekkel a  jogszabályváltozás 
hatálybalépésének időpontjával módosul.
(3) A biztosító a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban a 152. § (1) bekezdésében meghatározott módon 
tájékoztatja a szerződő felet a szerződést vagy az általános szerződési feltételeket érintő változásokról.
(4) A módosító javaslat szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés biztosító általi felmondására.”

32. §  A Bit. 133. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) Életbiztosítási szerződések esetén a szerződések díjainak észszerű aktuáriusi feltételezések alapján elegendőnek 
kell lennie arra, hogy az  életbiztosító az  életbiztosítási szerződésből eredő minden – így különösen a  kapcsolódó 
biztosítástechnikai tartalékok képzésére vonatkozó – kötelezettségének eleget tudjon tenni.
(4) A  (3)  bekezdésben meghatározott díjmeghatározás mérlegelése során az  életbiztosító pénzügyi helyzetét 
bármely szempontból figyelembe lehet venni úgy, hogy a  díjakon és az  azokon nyert jövedelmeken kívüli 
forrásokból származó bevételek rendszeres és állandó jellege hosszú távon nem veszélyeztetheti az  életbiztosító 
szavatolótőke-megfelelését.”

33. § (1) A Bit. 138. § (1) bekezdés o) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn)
„o) a  kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a  kiszervezett tevékenységet végzővel, 
továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,”
[szemben, ha az a)–j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza 
az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, 
hogy a p)–s) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles 
megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése 
is.]
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 (2) A Bit. 138. §-a a következő (2a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(2a) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézménnyel 
szemben a  pénzügyi szolgáltatásból eredő követeléshez kapcsolódó biztosítási szerződés vonatkozásában, ha 
a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási 
szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.”

34. §  A Bit. 149. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) A megkereső biztosító az 1. melléklet A) rész 10–13. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó szerződés 
teljesítésével kapcsolatban az alábbi adatokat kérheti:
a) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén a károsult személy azonosító adatait;
b) a  szerződő, a  biztosított és a  kedvezményezett azonosító adatait, továbbá a  (4)  bekezdés b)–e)  pontjában 
meghatározott adatokat;
c) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén a személyi sérülés miatt kárigényt vagy személyiségi jogsérelem 
miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi 
állapotára vonatkozó adatokat;
d) a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt, érvényesítő személyt érintő korábbi − az e bekezdésben meghatározott 
ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos − biztosítási eseményekre vonatkozó személyes adatot nem tartalmazó 
adatokat;
e) a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén a személyi sérülés vagy személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj 
iránti igényt érvényesítő személyt érintő korábbi − az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerződéssel 
kapcsolatos − biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat.”

35. § (1) A Bit. 152. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás az ügyféllel történő megállapodásban kikötött más nyelven és 
az ügyfél ez irányú kifejezett hozzájárulása esetén tartós adathordozón is történhet.”

 (2) A Bit. 152. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) A biztosító – a 4. melléklet A) pont 17. alpontjában foglaltakat kivéve – az (1) bekezdésben foglalt adatok változása 
esetén a szerződés módosításakor és megújításakor köteles az (1) bekezdésben meghatározott módon a szerződő fél 
részére a változásokról tájékoztatást nyújtani.”

36. §  A Bit. 68. alcíme a következő 168/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„168/A.  § (1) A  167. és 168.  §-ban meghatározott intézkedés megindításáról és annak joghatásairól a  Felügyelet 
haladéktalanul tájékoztatja az Európai Unió tagállamainak felügyeleti hatóságait.
(2) A  167. és 168.  §-ban meghatározott intézkedésről szóló döntés honlapon történő közzétételét követően 
a Felügyelet soron kívül közzéteszi annak tartalmát az Európai Unió Hivatalos Lapjában, angol és magyar nyelven 
a 11. melléklet C) részében meghatározott nyomtatványon.”

37. §  A Bit. 170. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„170. § Ha másik tagállam érintett felügyeleti hatósága arról tájékoztatja a Felügyeletet, hogy a területén székhellyel 
rendelkező biztosító ellen reorganizációs vagy azzal egy tekintet alá eső eljárás indult, a  Felügyelet – mérlegelve 
a tájékoztatás szükségességét a magyarországi esetleges hitelezők tekintetében – honlapján tájékoztatót tehet közzé 
az eljárás megindításáról és annak gyakorlati következményeiről.”

38. §  A Bit 194. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„194. § (1) A biztosító első számú vezetője a számviteli biztosítástechnikai tartalékok közül a matematikai tartalékok 
és a  befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékainak biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező 
eszközök – 109. § (1) bekezdésében és a 212. § (1) bekezdésében meghatározott eszköznyilvántartás szerinti – listáját 
a  felszámolás kezdő időpontjának napjával lezárja és azt a  Cstv.-ben meghatározott tevékenységet lezáró mérleg 
átadásával egyidejűleg a felszámolónak átadja.
(2) A  felszámolási eljárás megindítása után az  (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban szereplő eszközök 
összetétele – az elírásból származó hibák javítása kivételével – csak a Felügyelet hozzájárulásával változtatható meg.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban szereplő eszközök értékesítésének eredménye kevesebb, 
mint a nyilvántartásban meghatározott értékük, a felszámolónak meg kell indokolnia az eltérés okát a Felügyeletnek.
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(4) A  felszámoló az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásban szereplő eszközökhöz hozzáadja az  ezen 
eszközökből származó hozamot, valamint a  felszámolási eljárás megindítása és az  esetleges állományátruházás 
időpontja között az érintett biztosítási állomány tekintetében beérkezett díjbevétel összegét.”

39. §  A Bit. 199. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„199. § Magyarország területén – a biztosítótól vagy a viszontbiztosítótól kockázatot átvállalni jogosult – különleges 
célú gazdasági egység a  Felügyelet engedélyével akkor alapítható, ha az  megfelel a  Bizottságnak a  Szolvencia  2 
irányelv 211.  cikk (2)  bekezdés a)–g)  pontjában meghatározott tárgykörben kiadott rendeletében meghatározott 
követelményeknek.”

40. §  A Bit. 212. § (1) és (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A  számviteli biztosítástechnikai tartalékok közül a  matematikai tartalékok és a  befektetési egységekhez 
kötött életbiztosítások tartalékainak fedezetéül szolgáló eszközökről a  biztosító a  6.  mellékletben meghatározott 
csoportosítás szerint külön eszköznyilvántartást vezet.
(2) A  biztosító eszköznyilvántartásban feltüntetett eszközei összértékének mindenkor el kell érnie az  (1)  bekezdés 
szerinti tartalékok előírt nagyságát.”

41. §  A Bit. 237. § (1) bekezdése a következő o) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(A Felügyelet engedélye szükséges:)
„o) a  biztosítási és a  viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről 
szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról szóló rendeletben meghatározott információk közzétételének 
mellőzéséhez, más közzététel alkalmazásához vagy az arra történő hivatkozáshoz.”

42. §  A Bit. 95. alcíme a következő 254/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„254/A.  § A  Felügyelet tájékoztatást nyújt a  másik tagállam illetékes felügyeleti hatóságainak, továbbá az  Európai 
Bizottságnak – a  magyar állampolgárok és magyarországi székhelyű jogi személyek vonatkozásában – a  252.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott dokumentumok kiállítására jogosult hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
magyar hatóságokról.”

43. §  A Bit. 255. §-a a következő (11) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(11) Ha a Felügyelet a (3) bekezdésben meghatározott, kérelmezett felügyeleti hatóság, akkor a Felügyelet jogosult 
a 307. § (1) bekezdésében, a 309. és 310. §-ban, továbbá a 312. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott intézkedések 
megtételére az Európai Unión belül létrehozott fióktelepek teljes üzleti tevékenységének szavatolótőke-megfelelése 
tekintetében.”

44. §  A Bit. 279. § (6) és (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) A  tájékoztatás (5)  bekezdésben meghatározott megtagadásáról a  Felügyelet határozatban dönt, amelyet 
az  (1)  bekezdésben meghatározott bejelentés kézhezvételétől számított három hónapon belül közöl a  bejelentő 
biztosítóval.
(7) A  fogadó tagállam felügyeleti hatóságának tájékoztatásával egyidejűleg a  Felügyelet a  biztosítóval közli azt is, 
hogy a fióktelep a tevékenységét a másik tagállamban a 280. § (2) bekezdése szerint mikor kezdheti meg.”

45. §  A Bit. 284. § (4) és (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A  tájékoztatás (3)  bekezdésben meghatározott megtagadásáról a  Felügyelet határozatban dönt, amelyet 
az  (1)  bekezdésben meghatározott bejelentés kézhezvételétől számított egy hónapon belül közöl a  bejelentő 
biztosítóval.
(5) A  fogadó tagállam felügyeleti hatóságának tájékoztatásával egyidejűleg a  Felügyelet a  biztosítóval közli azt is, 
hogy a határon átnyúló tevékenységét a másik tagállamban a 285. § (1) bekezdése szerint mikor kezdheti meg.”

46. §  A Bit. 287. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosítónak évente egyszer – a Magyar Nemzeti Bank elnökének 
rendeletében meghatározottak szerint – tájékoztatni kell a  Felügyeletet a  más tagállamban létesített fióktelepe 
által, vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységével kapcsolatban tagállamonként 
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– a viszontbiztosítás levonása nélkül – a biztosítási díjbevételről, a kárkifizetések és a kifizetett jutalékok összegéről 
biztosítási üzletáganként, a nem-életbiztosítás és az életbiztosítás vonatkozásában elkülönítetten.”

47. §  A Bit. 289. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Ha a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága által tett intézkedések ellenére a jogszabálysértés továbbra 
is fennáll, a Felügyelet – a székhely szerinti tagállam előzetes értesítését követően – a 291. § (1) bekezdés a)–g), i) és 
q) pontjában foglalt intézkedéseket alkalmazhatja, vagy az EBFH-hoz utalhatja az ügyet és az 1094/2010/EU rendelet 
19. cikkével összhangban a segítségét kérheti.”

48. § (1) A Bit. 291. § (1) bekezdés q) pont qg) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
[A Felügyelet a biztosító vagy a viszontbiztosító kötelezettségének teljesítése, az ügyfelek érdekeinek megóvása, valamint 
annak érdekében, hogy a  biztosítási vagy a  viszontbiztosítási tevékenység e  törvényben meghatározott szabályoknak, 
továbbá ezen tevékenységekre vonatkozó más jogszabályoknak és a Felügyelet határozatainak megfeleljen, a következő 
intézkedéseket hozhatja:
q) megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti]
„qg) a biztosítási szerződések teljesítését, részleges vagy teljes visszavásárlását, továbbá kötvénykölcsön nyújtását;”

 (2) A Bit. 291. § (1) bekezdése a következő u) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(A Felügyelet a biztosító vagy a viszontbiztosító kötelezettségének teljesítése, az ügyfelek érdekeinek megóvása, valamint 
annak érdekében, hogy a  biztosítási vagy a  viszontbiztosítási tevékenység e  törvényben meghatározott szabályoknak, 
továbbá ezen tevékenységekre vonatkozó más jogszabályoknak és a Felügyelet határozatainak megfeleljen, a következő 
intézkedéseket hozhatja:)
„u) előírhatja a biztosító és a viszontbiztosító számára a biztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó 
fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról szóló rendeletben 
meghatározott információk közzétételét.”

49. §  A Bit. 329. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) Ha a Felügyelet a (3) bekezdés alapján a tagállami szintű anyavállalatra alkalmazza a csoportfelügyeletet, valamint 
az  EU-szintű anyavállalat a  belső modell módszert alkalmazza a  szavatolótőke-szükségletének megállapításához 
és a  Felügyelet megítélése szerint ennek a  módszernek az  alkalmazása a  tagállami szintű anyavállalat esetében 
félrevezető eredményt adna, mivel a  tagállami szintű anyavállalat kockázati profilja jelentősen eltér az  EU-szintű 
anyavállalat kockázati profiljától, akkor a Felügyelet többlettőke-követelményt írhat elő a tagállami szintű anyavállalat 
számára vagy – amennyiben ez előbbit nem tartja célszerűnek – előírhatja a standard módszer alkalmazását is.”

50. §  A Bit. 370. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5) A munkáltató a (4) bekezdés szerinti nyilvántartást és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat köteles a megbízó 
biztosító rendelkezésére bocsátani, aki azt felügyeleti ellenőrzés során köteles a Felügyelet részére átadni.”

51. §  A Bit. 376. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(8) A  370.  § (1)  bekezdése szerinti természetes személy e  § szerinti szakmai továbbképzését a  munkáltatója 
is elvégezheti, a  megbízó biztosító által rendelkezésre bocsátott ismeretanyag alapján, a  megbízó biztosító és 
a munkáltató együttes szakmai felelőssége mellett.
(9) A (8) bekezdés alkalmazása esetén a (7) bekezdés szerinti nyilvántartást a munkáltató köteles vezetni, azzal, hogy 
a nyilvántartást és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat köteles a megbízó biztosító rendelkezésére bocsátani, aki 
azt felügyeleti ellenőrzés során köteles a Felügyelet részére átadni.”

52. § (1) A Bit. 377. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően rendszeres díjas megtakarítási jellegű életbiztosítási szerződés vonatkozásában jutalék 
a szerződés létrejöttétől számított első év terhére – legalább a díjelőírásnak megfelelő első díjrészlet biztosítóhoz 
történő beérkezését követően – legfeljebb tizennégy havi díjelőírásnak megfelelő összegben fizethető.”

 (2) A Bit. 377. §-a a következő (2a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(2a) A szerződés teljes tartamának terhére összességében kifizetett jutalék összege nem haladhatja meg a biztosítóhoz 
a szerződés teljes tartamára vonatkozóan beérkezett biztosítási díj összegét.”
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53. §  A Bit. 378. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás az ügyfél ez irányú kifejezett hozzájárulása esetén tartós 
adathordozón is történhet.
(5) A biztosításközvetítő
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok változása esetén, a változástól számított tizenöt napon belül,
b) az (1) bekezdés b)–m) pontjában foglalt adatok változása esetén, a szerződés módosításakor és megújításakor
köteles az (1) bekezdésben meghatározott módon az ügyfél részére a változásokról tájékoztatást nyújtani.”

54. §  A Bit. 391. § (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(7) A többes ügynök szakmai felelősségbiztosításának és vagyoni biztosítékának a többes ügynöki tevékenységgel 
összefüggésben okozott, de a  felelősségbiztosítási szerződés vagy a  vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés 
megszűnését követően bekövetkezett vagy a  károsult által ezt követően bejelentett károkra és sérelemdíj iránti 
igényekre is ki kell terjednie.”

55. §  A Bit. 398. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A  független biztosításközvetítő (a  továbbiakban: alkusz) az  ügyféllel kötött szerződés alapján, az  ügyfél 
megbízásából jár el, előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, tevékenysége kiterjedhet – az ügyfél képviseletében 
– a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre.”

56. §  A Bit. 403. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az alkusz szakmai felelősségbiztosításának és vagyoni biztosítékának az alkuszi tevékenységgel összefüggésben 
okozott, de a felelősségbiztosítási szerződés vagy a vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megszűnését követően 
bekövetkezett vagy a károsult által ezt követően bejelentett károkra és sérelemdíj iránti igényekre is ki kell terjednie.”

57. §  A Bit. 411. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A biztosításközvetítő annak a biztosítónak, többes ügynöknek vagy alkusznak a – Magyar Nemzeti Bank elnöke 
által kiadott rendeletben meghatározott módon történő – bejelentése alapján kerül nyilvántartásba vételre, amely 
részére biztosításközvetítői tevékenységet végez. Az alkusz 398. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenysége 
vonatkozásában nyilvántartásba vételre nincs szükség.”

58. §  A Bit. 437. § f ) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f ) a  biztosítási és a  viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló 
jelentéssel összefüggő részletszabályokra”
(vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.)

59. §  A Bit. 441. § (1) és (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) 2016. január 1-jét követő négy éven keresztül a biztosító vagy viszontbiztosító Felügyelet felé fennálló, a 87. § 
(4) bekezdésében, valamint a 269. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége, 
valamint a 108. §-ban meghatározott közzétételi kötelezettsége teljesítésének határideje évenként két héttel csökken. 
A 2016. június 30-án vagy azt követően, de legkésőbb 2016. december 31-ével lezárt pénzügyi évről legkésőbb a 2017. 
január 1-jétől számított 20. hét zárónapján, a 2019. június 30-án vagy azt követően, de legkésőbb 2019. december 
31-ével lezárt pénzügyi évről legkésőbb a 2020. január 1-jétől számított 14. hét zárónapján kell az adatszolgáltatási és 
közzétételi kötelezettséget teljesíteni.
(2) 2016. január 1-jét követő négy éven keresztül a biztosító vagy viszontbiztosító Felügyelet felé fennálló, a 269. § 
(2) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének határideje évenként 
egy héttel csökken. A 2016. január 1-jén vagy azután, de 2017. január 1-jét megelőzően záruló negyedévet követően 
legfeljebb a 8. hét, a 2019. január 1-jén vagy azután, de 2020. január 1-jét megelőzően záruló negyedévet követően 
legfeljebb az 5. hét zárónapja az adatszolgáltatási kötelezettség határideje.”

60. § (1) A Bit. 442. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) A  Felügyelet összeállítja az  (1) és (2)  bekezdésben, továbbá a  (6)  bekezdésben meghatározott átmeneti 
intézkedésekkel érintett biztosítók listáját és azt továbbítja a többi tagállam felügyeleti hatóságának.”
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 (2) A Bit. 442. §-a a következő (6)–(10) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(6) Ha a  biztosító vagy viszontbiztosító 2015. december 31-én – a  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről 
szóló 2003.  évi LX.  törvény vagy a  viszontbiztosítókról szóló 2007.  évi CLIX.  törvény 2015. december 31-én 
hatályos rendelkezései szerint – rendelkezik a  minimális szavatolótőke-szükséglet fedezésére szolgáló minimális 
szavatolótőkével vagy, amennyiben az nagyobb összegű, akkor a biztonsági tőkével, de 2016. december 31-ig nem 
teljesíti a 99. és 100. §-ban, továbbá e §-okkal összefüggésben a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és 
biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendeletben meghatározott előírásokat, a Felügyelet a biztosítónak vagy 
viszontbiztosítónak előírja, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 2017. december 31-ig 
teremtse meg a szavatolótőke-szükségletet fedező figyelembe vehető szavatolótőke szintjét, vagy a szavatolótőke-
szükséglet teljesítése céljából csökkentse kockázati profilját.
(7) A  (6)  bekezdésben meghatározott átmeneti intézkedéshez kapcsolódóan a  biztosító vagy viszontbiztosító 
háromhavonta jelentést nyújt be a  Felügyeletnek, amelyben közli a  szavatolótőke-szükséglet fedezése érdekében 
a figyelembe vehető szavatolótőke létrehozása vagy a kockázati profil csökkentése révén tett intézkedéseket és elért 
eredményeket.
(8) A (6) bekezdésben meghatározott átmeneti intézkedést vissza kell vonni abban az esetben, ha a jelentés szerint 
a  nemteljesítés megállapítása és a  jelentés benyújtása között nem történt lényeges előrelépés a  szavatolótőke-
szükséglet fedezése érdekében a figyelembe vehető szavatolótőke visszaállítása vagy a kockázati profil csökkentése 
révén. Az átmeneti intézkedés visszavonását követően a 309. § rendelkezései alkalmazandók.
(9) Ha a  biztosító vagy viszontbiztosító 2015. december 31-én – a  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről 
szóló 2003.  évi LX.  törvény vagy a  viszontbiztosítókról szóló 2007.  évi CLIX.  törvény 2015. december 31-én 
hatályos rendelkezései szerint – rendelkezik a  minimális szavatolótőke-szükséglet fedezésére szolgáló minimális 
szavatolótőkével, de 2016. december 31-ig nem teljesíti a  101. és 102.  §-ban, továbbá e  §-okkal összefüggésben 
a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott – minimális tőkeszükségletre vonatkozó – előírásokat, a  Felügyelet a  tevékenységi engedélyét 
visszavonja.
(10) Azon biztosítók és viszontbiztosítók tekintetében, amelyek 2011. január 1-je előtt kibocsátott, átcsomagolt 
hitelkonstrukciókon alapuló, forgalomképes értékpapírokba vagy más pénzügyi eszközökbe fektetnek be, 
a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 135. cikk (2) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott rendeletében 
megállapított követelményeket csak a 2014. december 31-ét követő új kitettségek felmerülése esetén kell alkalmazni.”

61. §  A Bit. a következő 442/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„442/A. § (1) 2022. március 31-ig a Felügyelet – kérelemre – engedélyezheti a biztosítók vagy viszontbiztosítók legfőbb 
anyavállalatainak egy csoportszintű belső modell alkalmazásának jóváhagyását a csoport egy részére vonatkozóan, 
amennyiben a biztosító és a legfőbb anyavállalat székhelye ugyanabban a tagállamban van, és a csoportnak ez a része 
egy különálló részt alkot a csoport többi részétől a jelentősen különböző kockázati profilja miatt.
(2) A  Bit. 331.  §-ától eltérően a  441.  §-ban, továbbá a  biztosítók és a  viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és 
biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendeletben meghatározott átmeneti rendelkezések csoportszinten 
értelemszerűen alkalmazandók.
(3) A Bit. 331. §-ától eltérve, az (1) bekezdésben meghatározott átmeneti rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók 
csoportszinten és azokban az esetekben, amikor egy csoport részesedéssel rendelkező biztosítói vagy viszontbiztosítói 
teljesítik a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény vagy a viszontbiztosítókról szóló 
2007. évi CLIX. törvény 2015. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti korrigált szavatolótőke-követelményt, 
de nem teljesítik az e törvényben meghatározottak szerinti csoportszintű szavatolótőke-szükséglet követelményét.”

62. §  A Bit. 446. §-a a következő (11) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(11) Az (1) bekezdésben meghatározott biztosító a 109. §-ban és a 212. §-ban meghatározott eszköznyilvántartásait 
biztosítási áganként elkülönítetten köteles vezetni.”

63. §  A Bit. 450. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(6) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 2015. december 31-én hatályos 51. § 
(2) bekezdésében és az 5. számú mellékletének 1.C) és 1.D) pontjában meghatározott felügyeleti nyilvántartásban 
2015. december 31-én – a  szaktanácsadói tevékenységet végző természetes személy vagy gazdálkodó szervezet 
vonatkozásában – szereplő adatokat a  Felügyelet 2026. január 1-jéig a  (3)–(5)  bekezdésben meghatározott 
rendelkezések végrehajtása és hatóságoktól vagy más szervektől érkező megkeresések teljesítése céljából kezelheti.”
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64. §  A Bit. 452. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) A biztosító az 1996. január 1. előtt megkötött életbiztosítási szerződései után, vagy addig megadott termékengedély 
alapján 2000. december 31-éig megkötött életbiztosítási szerződései után a  (2)  bekezdésében foglaltak helyett 
az  életbiztosítási ág számviteli biztosítástechnikai tartalékai körébe tartozó matematikai tartalékai befektetési 
eredményének legalább ötven százalékát köteles visszajuttatni, amennyiben nem vállalt egyéb kötelezettséget. 
A  visszajuttatás nem lehet kedvezőtlenebb a  szerződésben foglaltaknál. E  visszajuttatott rész magában foglalja 
a technikai kamatlábnak megfelelő bevételt is.
(4) A (2) bekezdésben meghatározottak szerinti többlethozam-visszajuttatást és a  (3) bekezdésben meghatározott 
visszajuttatást a biztosító elkülönítetten köteles kezelni és kimutatni.”

65. §  A Bit. 195. alcíme a következő 452/A. és 452/B. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„452/A.  § (1) A  377.  §-ban meghatározott rendelkezéseket 2016. január 1-jén fennálló jutalékfizetésre vonatkozó 
megállapodásokra is alkalmazni kell.
(2) A 104/A. § – az egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXII.  törvénnyel 
megállapított – rendelkezéseinek a biztosító és a viszontbiztosító 2017. január 1-jét követően köteles megfelelni.
(3) A 122/A. § – az egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXII.  törvénnyel 
megállapított – rendelkezéseit a 2016. január 1-jén fennálló biztosítási szerződésekre is alkalmazni kell.
(4) A 133. § (3) és (4) bekezdésének – az egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CLXII.  törvénnyel megállapított – rendelkezéseit a  2016. január 1-jén vagy azt követően megkötött életbiztosítási 
szerződésekre kell alkalmazni.
(5) A  138.  § (2a)  bekezdésének – az  egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015.  évi 
CLXII. törvénnyel megállapított – rendelkezéseit a 2016. január 1-jén fennálló biztosítási szerződésekre is alkalmazni 
kell, ha a szerződő fél az adatátadást az arról szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem 
kifogásolja.
452/B. § A 110. § (4) és (5) bekezdésének – az egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
2015.  évi CLXII.  törvénnyel megállapított – rendelkezéseit a  2017. január 1-jén vagy azt követően megkötött 
életbiztosítási szerződésekre kell alkalmazni.”

66. §  A Bit. 11. melléklete a 2. melléklet szerint kiegészülve lép hatályba.

67. §  A Bit.
 1. 61. § (1) bekezdés c) pontja a „könyvvizsgálójánál” szövegrész helyett a „könyvvizsgáló cégénél” szöveggel,
 2. 71.  § (5)  bekezdése az „évben a  felügyeleti jelentéssel” szövegrész helyett az „év május 31-ig a  felügyeleti 

jelentéssel” szöveggel,
 3. 85.  § (4)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja a  „legalább félévente” szövegrész helyett a  „legalább naptári 

negyedévente” szöveggel,
 4. 122. § (1) bekezdése a „152. §-ban” szövegrész helyett a „157. §-ban” szöveggel,
 5. 129.  § (1)  bekezdése az  „a biztosítóval szerződő fél” szövegrész helyett az  „a törvényben meghatározott 

személyek – mint szerződő felek –” szöveggel,
 6. 133.  § (1)  bekezdése a „pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter” szövegrész helyett 

a „Magyar Nemzeti Bank elnöke” szöveggel,
 7. 135. § (1) bekezdése az „ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek” szövegrész a „jogosult 

kezelni ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minősülő adatait, amelyek” szöveggel,
 8. 159. § (2) bekezdés c) pontja és 382. § (2) bekezdés c) pontja az „elektronikus eléréssel” szövegrész helyett az „az 

írásbeli panaszt elektronikus eléréssel” szöveggel,
 9. 189. § (2) bekezdése és 304. § (5) bekezdése az „Európai Közösségek Hivatalos Lapjában” szövegrész helyett 

az „Európai Unió Hivatalos Lapjában” szöveggel,
10. 244.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontja az  „eredményeit,” szövegrész helyett az  „eredményeit, továbbá 

a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tervet,” szöveggel,
11. 251. §-a a „246. §-ban” szövegrész helyett a „250. §-ban” szöveggel,
12. 327. § (7) bekezdése a „vagy a Hpt. vagy” szövegrész helyett a „vagy a Hpt. alapján vagy” szöveggel,
13. 335.  § (12)  bekezdése az „egy harmadik ország ideiglenesen” szövegrész helyett az „egy harmadik ország 

szavatolótőke-megfelelési rendszere ideiglenesen” szöveggel,
14. 349. § (4) bekezdése a „88. §-ban” szövegrész helyett a „89. §-ban” szöveggel,
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15. 370. § (1) bekezdés c) pontja a „munkaviszonyban” szövegrész helyett a „munkavégzésre irányuló jogviszonyban” 
szöveggel,

16. 387. § (2) bekezdése a „szaktanács” szövegrész helyett a „tanács” szöveggel,
17. 392.  § (1)  bekezdése és a  405.  § (1)  bekezdése a „Felügyeletnek történő bejelentést követően” szövegrész 

helyett a „Felügyeletnek – az alapítás vagy részesedésszerzés tervezett időpontját harminc nappal megelőzően 
– történő bejelentést követően” szöveggel,

18. 407. § (3) bekezdés g) pontja az „a biztosító megbízásából eljáró közvetítő” szövegrész helyett az „az ügynök” 
szöveggel,

19. 407. § (4) bekezdés f ) pontja az „a függő biztosításközvetítő” szövegrész helyett az „az ügynök” szöveggel,
20. 407.  § (5)  bekezdése a „(3) és (4)  bekezdésben” szövegrész helyett a „Felügyelet a  (3) és (4)  bekezdésben” 

szöveggel,
21. 412. § (3) bekezdés g) pontja az „a függő biztosításközvetítő” szövegrész helyett az „az ügynök” szöveggel,
22. 412. § (4) bekezdés e) pontja az „a függő biztosításközvetítő” szövegrész helyett az „az ügynök” szöveggel,
23. 413.  § e)  pontja a  „megszüntetéséhez” szövegrész helyett a  „megszüntetéséhez és felfüggesztéséhez” 

szöveggel,
24. 414. § (1) bekezdés b) pontja az „az egyedi azonosítására alkalmas nyilvántartási” szövegrész helyett az „a végzett 

tevékenységhez igazodó egyedi azonosítására alkalmas folyamatos nyilvántartási” szöveggel,
25. 414.  § (3)  bekezdése a „természetes személy engedélyezéséről” szövegrész helyett a „természetes személy 

foglalkoztatásának engedélyezéséről” szöveggel,
26. 439.  § e)  pontja a  „biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy” szövegrész helyett 

a „biztosításközvetítő” szöveggel,
27. 446. § (5) bekezdése a „szavatolótőkéjére” szövegrész helyett a „szavatolótőkéjéről” szöveggel,
28. 448. § (3) bekezdése a „120. §-ban” szövegrész helyett a „121. §-ban” szöveggel,
29. 4. melléklet A) rész 14. pontja az „a szerződés jogának, illetve az alkalmazandó jognak a” szövegrész helyett az „a 

szerződésre irányadó jog megjelölését vagy természetes személlyel kötendő nem-életbiztosítási szerződés 
esetén a szerződésre irányadó jog vonatkozásában – amennyiben az a felek által választható – a jogválasztás 
lehetőségét és a biztosító által irányadó jogként alkalmazni javasolt jog” szöveggel,

30. 12.  melléklet 2.  pontja az  „alapján várhatóan – realizálódik” szövegrész helyett az  „alapján – várhatóan 
realizálódik” szöveggel

lép hatályba.

6. Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 
történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény módosítása

68. §  Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról 
szóló 2015. évi LXXXV. törvény 285. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„285. § A Bit. 40. alcíme a következő 108/A. §-sal egészül ki:
„108/A. § (1) A biztosító és a viszontbiztosító köteles a Felügyelet által vele szemben hozott határozat rendelkező 
részét – a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 53. §-ában meghatározott 
rendelkezések figyelembevételével – a honlapján közzétenni. Ha a biztosító vagy a viszontbiztosító nem rendelkezik 
honlappal, a közzétételi kötelezettségnek a székhelyén történő kifüggesztéssel is eleget tehet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közzétételi kötelezettség az adott határozat közlésétől számított öt évig áll fenn.
(3) A biztosító és a viszontbiztosító jogosult az (1) bekezdésben meghatározott határozat indokolását is közzétenni. 
Az indokolás közzététele során a személyes, biztosítási és üzleti titokvédelmi szabályok által védett adatok közzétételét 
mellőzni kell, a  biztosító vagy a  viszontbiztosító mérlegelése alapján a  saját üzleti titkai körébe tartozó adatokat 
közzéteheti.
(4) A biztosító és a viszontbiztosító – a  fenti rendelkezések figyelembevételével – jogosult az  (1) bekezdés szerinti 
határozat bírósági felülvizsgálata keretében hozott határozatot is közzétenni.””

69. §  Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról 
szóló 2015. évi LXXXV. törvény 286. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A Bit. 159. § (8)–(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A biztosító az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc 
napon belül megküldi az ügyfélnek. A biztosító a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által 
adott lehetőségekhez mérten elkerülje a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulását.
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(9) A  panasz elutasítása esetén a  biztosító válaszában írásban tájékoztatja az  ügyfelet arról, hogy az  MNBtv.-ben 
meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a  Felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást 
kezdeményezhet, vagy a  szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá 
a  szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a  Pénzügyi 
Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, amennyiben a  Pénzügyi Békéltető Testület eljárására vonatkozó 
szabályok alapján fogyasztónak minősül. A  biztosítónak tájékoztatni kell e  fogyasztót arról, hogy tett-e általános 
alávetési nyilatkozatot, meg kell adnia a  Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét, továbbá a  fogyasztó külön 
kérésére meg kell küldenie a  Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a  biztosító rendelkezésére bocsátott 
kérelem nyomtatványt.
(10) A biztosító a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt a Felügyeletnek kérésére bemutatja.””

7. Záró rendelkezések

70. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2015. november 26-án lép hatályba.
 (2) Az 5. § (2) bekezdése és a 17. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 11. § a) pontja 2016. március 15-én lép hatályba.

71. §  E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az  Európai Parlament és a  Tanács 2013. október 22-i 2013/50/EU irányelve a  szabályozott piacra 

bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az  értékpapírok nyilvános 
kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, valamint a  2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes 
szabályok megállapításáról szóló 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2015. április 29-i 760/2015/EU rendelete az európai hosszú távú befektetési 
alapokról,

c) az  Európai Parlament és a  Tanács 2010. november 24-i 2010/73/EU irányelve az  értékpapírok nyilvános 
kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra 
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról,

d) az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 2009/138/EK irányelve a biztosítási és viszontbiztosítási 
üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról,

e) az  Európai Parlament és a  Tanács 2014. április 16-i 2014/51/EU irányelve a  2003/71/EK és a  2009/138/
EK irányelvnek, valamint az  1060/2009/EK, az  1094/2010/EU és az  1095/2010/EU rendeletnek az  európai 
felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az  európai felügyeleti hatóság 
(Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról.

72. § (1) Nem lép hatályba a Bit.
a) 121. § (1) bekezdés m) pontjában a „szerződőnek járó” szövegrész,
b) 279. § (1) bekezdésében, 279. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 279. § (3) és (4) bekezdésében, 279. § (5) bekezdés 

a) pontjában, 281. és 282. §-ában, 111. alcímében, 283. § (2)–(3) bekezdésében, 284. § (1) bekezdésében, 284. § 
(2) bekezdés a) és c) pontjában, 284. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 284. § (3) bekezdés b) pontjában, 
285. § (1) és (2) bekezdésében, 286. §-ában a „vagy viszontbiztosító” szövegrész,

c) 110. alcímében a „vagy viszontbiztosítói” szövegrész,
d) 280. § (1) bekezdésében a „vagy viszontbiztosítót” szövegrész,
e) 283. § (1) bekezdésében a „vagy viszontbiztosító” szövegrészek,
f ) 283. § (1) bekezdésében, 284. § (1) bekezdésében, 284. § (2) bekezdés a) pontjában a „vagy viszontbiztosítási” 

szövegrész,
g) 284. § (2) bekezdés b) pontjában a „vagy viszontbiztosításokban” szövegrész,
h) 378.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „ , továbbá bármely, a  tájékoztatásban szereplő adat változása 

esetén” szövegrész,
i) 400. § (4) bekezdésében a „vezetői” szövegrész,
j) 437. § a) és d) pontja,
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k) 438. § c) pontja,
l) 7. melléklete.

 (2) Nem lép hatályba az  egyes törvényeknek a  pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 
történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény 172. § (2) bekezdése.

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

1. melléklet a 2015. évi CLXII. törvényhez

A Tpt. 25. számú melléklete a következő 30. ponttal egészül ki:
„30. Az Európai Parlament és a Tanács 2013/50/EU irányelve (2013. október 22.)
a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági 
követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az értékpapírok nyilvános 
kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, valamint a  2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról.”

2. melléklet a 2015. évi CLXII. törvényhez

A Bit. 11. melléklete a következő C) Résszel egészül ki:

„C) Rész
Reorganisation measures Reorganizációs intézkedések

Decision on a reorganisation measure in respect of (name of the insurance undertaking)
Határozat a/az (biztosító megnevezése) ellen indított reorganizációs intézkedésről

Publication made in accordance with Article 271 of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the 
Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II).
A közzététel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló 
2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvvel összhangban készült.

Insurance undertaking
Biztosító

(Angolul és magyarul: Cég elnevezése és rövidített 
elnevezése, székhelye)

Date, entry into force and nature of the decision
A határozathozatal és a jogerőre emelkedés dátuma, 
a döntés joghatása

(Angolul és magyarul: a határozathozatal és a jogerőre 
emelkedés dátuma, a döntés joghatása)

Competent authorities
Illetékes hatóságok

(Angolul és magyarul: Felügyeleti hatóság elnevezése és 
címe)

Supervisory authority
Felügyeleti hatóság

(Angolul és magyarul: Felügyeleti hatóság elnevezése és 
címe)

Liquidator appointed
Kijelölt felszámoló

(Angolul és magyarul: Felügyeleti Biztos elnevezése, 
székhelye, elérhetőségi adatai)

Applicable law
Alkalmazandó jog

[Angolul és magyarul: Ország megnevezése és 
az alkalmazandó jogszabályi rendelkezés(ek)]

„
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A Kormány 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről 
és védelméről

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 
14. § a), d) és g) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A  pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszer és létesítmény (a  továbbiakban együtt: létfontosságú 
rendszerelem) azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme tekintetében a létfontosságú rendszerek 
és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi CLXVI.  törvény végrehajtásáról szóló 
65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat az e rendeletben meghatározottak szerint kell 
alkalmazni.

2. Ágazati kijelölő, javaslattevő és ellenőrző hatóság kijelölése

2. §  A pénzügyi ágazat tekintetében a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé és európai létfontosságú rendszerelemmé 
történő kijelölést és a  kijelölés visszavonását – az  üzemeltetőn kívül – javaslattevő hatóságként a  pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: 
Felügyelet) kezdeményezheti.

3. § (1) A nemzeti létfontosságú rendszerelem és az európai létfontosságú rendszerelem kijelölése és a kijelölés visszavonása 
során a pénzügyi ágazat tekintetében ágazati kijelölő hatóságként a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (2) Az  (1)  bekezdése szerinti eljárásban az  ágazati kijelölő hatóság dönt a  jelen rendeletben meghatározott ágazati 
kritériumok teljesülésének lehetősége kérdésében.

4. § (1) A minisztert a 3. § (1) bekezdése szerinti feladatainak ellátásában egy döntés-előkészítő bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) segíti.

 (2) A Bizottság az elnökből és – a (4) és az (5) bekezdés szerinti – 6 tagból áll.
 (3) A Bizottság elnökét a miniszter kéri fel.
 (4) A Bizottság hat tagját a miniszter jelöli ki az általa vezetett minisztérium kormánytisztviselői közül.
 (5) A  Bizottságba legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező személy delegálható. E  bekezdés 

vonatkozásában szakirányú szakmai gyakorlatként vehető figyelembe
a) pénzügyi intézménynél,
b) értéktőzsdén, árutőzsdén,
c) befektetési vállalkozásnál,
d) befektetési alapkezelőnél,
e) a Magyar Nemzeti Banknál,
f ) közigazgatási szervnél,
g) árutőzsdei szolgáltatónál,
h) központi értéktárnál, vagy
i) központi szerződő félnél
tisztségviselőként, köztisztviselőként, kormánytisztviselőként, vagy alkalmazottként befektetési vagy pénzügyi 
szakterületen eltöltött idő.

 (6) A Bizottság tagjainak megbízatása három évre szól.
 (7) A  Bizottság akkor határozatképes, ha az  elnök, illetve akadályoztatása esetén a  helyettesítésére jogosult tag és 

legalább három másik tag jelen van. A  Bizottság döntéseit szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén 
az elnök szavazata dönt.
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 (8) A Bizottság a működési rendjét ügyrendjében határozza meg. A Bizottság a tényállás tisztázása érdekében, javaslata 
kialakításához adatokat kérhet be a  javaslattevő hatóságtól és a  kijelölésre javasolt létfontosságú rendszerelem 
üzemeltetőjétől.

 (9) A Bizottság tagjai a feladataik ellátása során és azzal összefüggésben nem utasíthatóak.

5. §  A pénzügyi ágazat tekintetében a létfontosságú rendszerelem helyszíni ellenőrzését a Felügyelet folytatja le.

3. A nemzeti vagy európai létfontosságú rendszerelemek azonosításának és kijelölésének ágazati 
kritériumai

6. §  A pénzügyi létesítmény akkor jelölhető ki nemzeti létfontosságú rendszerelemmé, ha a Vhr. 1. melléklet 2–4. pontjában 
meghatározott horizontális kritériumok közül legalább egy bekövetkezésének lehetősége fennáll, továbbá:
a) az állam tulajdonában álló, a gazdaság finanszírozását elősegítő szakosított hitelintézet;
b) a  pénzügyi, befektetési szolgáltatást végző intézmények fizetésképtelensége esetén kártalanítási funkciót 

betöltő, magyarországi székhelyű betétbiztosítási vagy befektetés-biztosítási rendszer;
c) a  készpénzellátás folyamatosságát alapvetően elősegítő, a  Magyarország területén székhellyel rendelkező 

vállalkozás;
d) Magyarország területén székhellyel rendelkező, legalább 10%-os piaci részesedéssel (mérlegfőösszeg alapon) 

rendelkező hitelintézet;
e) a  fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003.  évi 

XXIII. törvény 9. §-a szerinti eljárásban a Magyar Nemzeti Bank által kijelölt rendszerüzemeltető; vagy
f ) a  hatékony tőkeáramlás, tőkeértékelés, az  árfolyam és egyéb kockázat megosztása érdekében a  tőzsdei 

termékek keresletét és kínálatát koncentráló, azok kereskedését lebonyolító, a  nyilvános árfolyam-alakulást 
elősegítő magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás.

7. §  Nemzeti létfontosságú rendszerelemmé és európai létfontosságú rendszerelemmé jelölhető ki a  Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2)–(5) valamint (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró 
Magyar Nemzeti Bank.

4. A biztonsági összekötő személy képesítési követelményei és foglalkoztatásának feltételei

8. §  A  létfontosságú rendszerelem üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek felsőfokú 
szakirányú közgazdasági vagy jogi végzettséggel kell rendelkeznie.

5. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. §  A  biztonsági összekötő személy képesítési követelményei és foglalkoztatásának feltételei tekintetében a Vhr. 6.  § 
(2) és (3) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket 2016. április 1-től kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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2015. évi CLXIV. törvény
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról*

1. §  A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2015. évi
a) bevételi főösszegét 16 445 724,5 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 17 338 128,6 millió forintban,
c) hiányát 892 404,1 millió forintban
állapítja meg.”

2. §  A Kvtv. 74. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állam legkésőbb 2015. december 15-ei hatállyal ellenérték nélkül átvállalja a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap (a  továbbiakban: MTVA) legfeljebb 47 149,1 millió forint tőkeösszegű, a  Gst. 3.  § (1)  bekezdés 
a)  pontja szerinti adósságelemeinek az  átvállalás időpontjában fennálló összegét és azok járulékait. Az  átvállalás 
nem érinti az  átvállalásra kerülő adósságelemek alapján fennálló, fizetési jogokon és kötelezettségeken kívüli 
egyéb jogokat és kötelezettségeket. Az államot az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli. 
Az  államháztartásért felelős miniszter az  Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján az  e  bekezdés szerinti adósság 
átvállalásáról legkésőbb 2015. december 15-éig megállapodást köt az  átvállalással érintett MTVA-val és annak 
hitelezőivel.”

3. § (1) A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kvtv. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2015. évi CLXIV. törvényhez

A Kvtv. 1. melléklet

 1. XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím a következő 67. Modern Városok Program jogcímcsoporttal egészül ki:
„

 
(Cím 

   
Al-

 Jog- 
cím-

   
Jog-

 Elő- 
ir.

 Kie- 
melt 

   
Cím 

 Al- 
cím 

 Jog- 
cím-

 Jog- 
cím 

 Elő- 
ir.

 FEJEZET  2015. évi előirányzat

szám  cím  
szám

csop. 
szám

 cím  
szám

csop. 
szám

előir.  
szám

 név  név csop. 
név

 név csop. 
név

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás)

67       Modern Városok Program 25 000,0 25 000,0

”
 2. XI. Miniszterelnökség fejezet „1–30. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
(2015. évi előirányzat

Kiadás Bevétel Támogatás)

                                                                                         1–30. cím összesen: 287 757,8 53 452,6 234 305,2

”
 3. XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
 

(Cím 
   

Al-
 Jog- 
cím-

   
Jog-

 Elő- 
ir.

 Kie- 
melt 

   
Cím 

 Al- 
cím 

 Jog- 
cím-

 Jog- 
cím 

 Elő- 
ir.

 FEJEZET  2015. évi előirányzat

szám  cím  
szám

csop. 
szám

 cím  
szám

csop. 
szám

előir.  
szám

 név  név csop. 
név

 név csop. 
név

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás)

32   Rendkívüli kormányzati intézkedések 160 000,0

”

 4. XI. Miniszterelnökség fejezet „32–34. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

            (2015. évi előirányzat

             Kiadás  Bevétel  Támogatás)

                                                                                           32–34. cím összesen: 345 700,0

”
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 5. XI. Miniszterelnökség fejezet „XI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

            (2015. évi előirányzat

             Kiadás  Bevétel  Támogatás)

                                                                                        XI. fejezet összesen: 681 871,8 53 455,6 235 350,2

”
 6. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő 21. alcímmel egészül ki:

„
 

(Cím 
   

Al-
 Jog- 
cím-

   
Jog-

 Elő- 
ir.

 Kie- 
melt 

   
Cím 

 Al- 
cím 

 Jog- 
cím-

 Jog- 
cím 

 Elő- 
ir.

 FEJEZET  2015. évi előirányzat

szám  cím  
szám

csop. 
szám

 cím  
szám

csop. 
szám

előir.  
szám

 név  név csop. 
név

 név csop. 
név

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás)

21   Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 1 000,0 1 000,0

”
 7. XIV. Belügyminisztérium fejezet „1–20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

            (2015. évi előirányzat

             Kiadás  Bevétel  Támogatás)

                                                                                       1–20. cím összesen: 514 435,1 29 726,4 484 708,7

”
 8. XIV. Belügyminisztérium fejezet „XIV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

            (2015. évi előirányzat

             Kiadás  Bevétel  Támogatás)

     XIV. fejezet összesen: 518 490,1 29 726,4 484 708,7

”
 9. XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
 

(Cím 
   

Al-
 Jog- 
cím-

   
Jog-

 Elő- 
ir.

 Kie- 
melt 

   
Cím 

 Al- 
cím 

 Jog- 
cím-

 Jog- 
cím 

 Elő- 
ir.

 FEJEZET  2015. évi előirányzat

szám  cím  
szám

csop. 
szám

 cím  
szám

csop. 
szám

előir.  
szám

 név  név csop. 
név

 név csop. 
név

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás)

1     Általános forgalmi adó 3 220 385,0

”
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 10. XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 2. Jövedéki adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
 

(Cím 
   

Al-
 Jog- 
cím-

   
Jog-

 Elő- 
ir.

 Kie- 
melt 

   
Cím 

 Al- 
cím 

 Jog- 
cím-

 Jog- 
cím 

 Elő- 
ir.

 FEJEZET  2015. évi előirányzat

szám  cím  
szám

csop. 
szám

 cím  
szám

csop. 
szám

előir.  
szám

 név  név csop. 
név

 név csop. 
név

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás)

2     Jövedéki adó 951 500,0

”

 11. XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet „XLII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

            (2015. évi előirányzat

             Kiadás  Bevétel  Támogatás)

     XLII. fejezet összesen: 1 333 245,1 7 722 662,4

”
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2. melléklet a 2015. évi CLXIV. törvényhez

A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 106a sorral egészül ki:
„

106a Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások  
(20. cím, 21. alcím)

”

2015. évi CLXXII. törvény
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról*

Az Országgyűlés az  Alaptörvény 36.  cikk (1)  bekezdése alapján az  államháztartás 2014. évi vitelére vonatkozó költségvetési 
gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A 2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) végrehajtását – a 4. §–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer 
tekintetében
a) 17 458 407,8 millió forint bevétellel,
b) 18 261 422,8 millió forint kiadással és
c) 803 015,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a LXXI. Nyugdíjbiztosítási 
Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap) 2014. évi végrehajtását
a) 3 125 136,1 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 3 117 592,5 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 7543,6 millió forint többlettel
hagyja jóvá.

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 2014. évi végrehajtását
a) 1 907 617,5 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 907 209,6 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 407,9 millió forint többlettel
hagyja jóvá.

2. §  A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2014. december 
31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A  Kvtv. 3.  §-ában meghatározott árfolyamokon az  államháztartás két alrendszere és a  kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezetek 2014. december 31-én fennálló adóssága az  államháztartás központi alrendszerében 
23 459,9 milliárd forint, az államháztartás önkormányzati alrendszerében 31,2 milliárd forint, a kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezeteknél 185,1 milliárd forint.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) 2014. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 

2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 23 626,5 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 31 864,0 milliárd forint.

 (3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2014. december 31-én 74,1% volt.
 (4) 2013. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 22 861,0 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 29 846,3 milliárd forint.

 (5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2013. év végi 76,6%-hoz 
képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének 
eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésének megfelelően a  központi költségvetés deviza- és 
forintadósság-állományából 2014-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 2 422 878,1 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
b) 251 317,7 millió forint összegben fizetett vissza forinthiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
c) 925 929,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek,
d) 1 063 558,4 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek.

5. § (1) Az  Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  1.  §-ban megállapított hiány finanszírozására a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésének 
felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2014-ben
a) 690 357,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 128 427,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől,
c) 4676,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

 (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az állam a Kvtv. 67. §-nak felhatalmazása alapján 142 609,9 millió forint forinthitelt 
és 294 088,4 millió forint devizahitelt vállalt át az önkormányzatoktól.

6. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2014-ben az  e  törvény 4.  §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására 
az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 3 438 533,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek,
b) 1 177 554,3 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek,
c) 41 476,5 millió forint összegben devizahiteleket vett fel,
d) 6119,5 millió forint összegben vett át pénzeszközöket a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  államháztartásért felelős miniszter – a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása érdekében 132 337,4 millió forint összegben 
államkötvényeket értékesített és 189 169,6 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az  Országgyűlés 2015. december 29-ei hatállyal elengedi Szil Község Önkormányzatának a  2.  melléklet  
3.5. Gyermekétkeztetés támogatása szerinti visszatérítési kötelezettségéből adódóan a  központi költségvetéssel 
szemben fennálló kamattartozását.

 (2) Az  Országgyűlés elengedi a  Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóságnak, a  Belügyminisztérium 
Központi Gazdasági Főigazgatóság Kelén Üdülőszállónak, a  Belügyminisztérium Központi Gazdasági 
Főigazgatóság Pilis Szállodának, a  Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Kastély Szállodának 
és a  Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Aranypart Üdülőszállónak 2004. és 2005. évben  
a  XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 54. Energiaracionalizálás jogcímcsoport előirányzat terhére 
nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódó, a  központi költségvetéssel szemben fennálló, összesen 
21 981 717 forint tőkeösszegű tartozást és annak kamatait.
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 (3) Az  Országgyűlés elengedi a  05-10 000474 cégjegyzékszámú CORDATE Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zrt., 
a 05-09 022154 cégjegyzékszámú Cordate Higénia Kft., a 05-09 022157 cégjegyzékszámú Center-Flotta Szolgáltató 
Kft., a 05-09 022148 cégjegyzékszámú Cordate Rendész Kft., a 05-09 022156 cégjegyzékszámú Cordate Üzemeltető 
Kft., a 05-09 022151 cégjegyzékszámú GEK-Üzemeltető Szolgáltató Kft., a 05-09 022152 cégjegyzékszámú GEK-Kelet 
Szolgáltató Kft., a 05-09 022149 cégjegyzékszámú Kelet Rendész Szolgáltató Kft., a 05-09 022153 cégjegyzékszámú 
Központ Higénia Szolgáltató Kft., a  05-09 022163 cégjegyzékszámú Központ Rendész Szolgáltató Kft., a  05-09 
022158 cégjegyzékszámú Központ Üzemeltető Szolgáltató Kft., a  05-09 022155 cégjegyzékszámú Észak Higénia 
Szolgáltató Kft., a 05-09 022770 cégjegyzékszámú Cordate Catering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: 
cégcsoport) állammal szemben fennálló, az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 4.  pontja szerinti 
adótartozásból és az  ahhoz kapcsolódó késedelmi pótlékból, önellenőrzési pótlékból és adóbírságból eredő, 
együttesen legfeljebb 1322,6 millió forint összegű fizetési kötelezettségének teljesítését azzal, hogy a  cégcsoport 
e törvény hatálybalépésének napján fennálló tartozásának az elengedett összeget meghaladó része a 05-09 022148 
cégjegyzékszámú Cordate Rendész Kft. általános forgalmi adó adónemen fennálló adótartozásaként marad fenn.

 (4) Az  Országgyűlés elengedi a  fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve  
2014. december 31-én fennálló, a Kvtv. 10. § (5) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési 
kötelezettségből eredő 5 094 349 930 forint tartozását.

III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap
a) 2014. évi működési előirányzat-maradványa 917,3 millió forint, amelyből a 2013. évi előirányzat-maradvány  

2,5 millió forint,
b) 2014. évi működési kiadásai 1031,4 millió forint 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2014. évi működési előirányzat-maradványa 1448,1 millió forint, amelyből a 2013. évi előirányzat-maradvány 

521,8 millió forint,
b) 2014. évi működési kiadásai 1797,9 millió forint 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos 
rendelkezések

11. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 14. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 21. §-a alapján
a) 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 
199,8 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 683,5 millió forint, egyszeri segélyre 508,9 millió 
forint,

b) a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az  adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a  2. cím,  
2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az  1. Terhességi-gyermekágyi segély, a  2. Táppénz,  
a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 156,2 millió forint, a 3. Természetbeni 
ellátások alcímen belül az  1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 5611,3 millió forint,  
a  4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 8094,3 millió forint, az  5. Gyógyászati segédeszköz támogatás 
jogcímcsoportnál 842,4 millió forint

felhasználása történt meg.

12. §  Az Országgyűlés megállapítja, hogy a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi  
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló 2014. évi LXII. törvény 16–18.  §-ában előírt megtérítési és visszautalási 
kötelezettségek teljesítése megtörtént.
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IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

13. §  Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (a  továbbiakban: EMMI) fejezet, A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére 
finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és 
kiadásainak különbözeteként 2015. december 31-éig
a) A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet az  Ny. Alap részére a  pénzbeli és az  1947-es Párizsi 

Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 40,1 millió forintot térítsen meg 
az  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a  továbbiakban: ONYF) 10032000-01741700-00000000 „Ny. 
Alap elszámolási” számlája javára,

b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás és az 1947-es 
Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az  előző évek jogalap nélküli 
követeléseire megtérült 3,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára,

c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 311,5 
millió forintot térítsen meg az ONYF 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára,

d) az  Ny. Alap az  EMMI fejezet részére a  jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 82,2 millió forintot utalja 
át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára,

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 176,4 millió forintot térítsen meg az ONYF 
10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára,

f ) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek 
jogalap nélküli követeléseire megtérült 168,2 millió forintot utalja át az  10032000-01457230-00000000 
„Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára,

g) a  közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátás fedezete jogcímén, a  2014. évre vonatkozóan, 
a  Miniszterelnökség fejezet 2,0 millió forintot térítsen meg az  Ny. Alapnak az  ONYF 10032000-01741700-
00000000 számú „Ny. Alap elszámolási” számlája javára,

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 5,2 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-
00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg,

i) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetből a 32. cím, 1. alcím, 11. Egyéb vegyes kiadások 
jogcímcsoport terhére az E. Alap részére a gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben 
részesülők kompenzációja jogcímen 0,3 millió forint kerüljön megtérítésre a 10032000-00280161-00000000 
„OEP elszámolási számla” javára.

14. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39.  § (2)  bekezdés f )  pontja alapján 309,0 millió forintot a  Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 
számú (technikai) számla javára 2015. december 31-éig térítsen meg.

 (2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 
elszámolásához kapcsolódóan, az  előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió forintot utalja át 
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2015. december 31-éig.

15. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap az e törvény 1. § (2) bekezdés c) pontjában megállapított 7543,6 millió 
forint összegű többletének terhére kerüljön elszámolásra:
a) a  közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátásokra 2013. évben kifizetett, a  Köztársasági Elnökség 

fejezet Köztársasági Elnöki Hivatala finanszírozási körébe tartozó 6,1 millió forint, valamint a Miniszterelnökség 
fejezet finanszírozási körébe tartozó 11,6 millió forint ellátás fedezete,

b) a  közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátásokra 2014. évben kifizetett, a  Köztársasági Elnökség 
fejezet Köztársasági Elnöki Hivatala finanszírozási körébe tartozó 6,2 millió forint ellátás fedezete,

c) a 2015. évi ellátási kiadások fedezetére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi adatszolgáltatásában szereplő, 
pénzforgalmilag 2015. évben realizálódó 1671,7 millió forint bevétele.

 (2) Az  Országgyűlés elrendeli, hogy az  Ny. Alap az  (1)  bekezdésben részletezett elszámolások teljesítését követően 
fennmaradó 5848,0 millió forint többletét 2015. december 31-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei 
és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.
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16. §  Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E. Alap az 1. § (3) bekezdés c) pontjában megállapított többlete a 2015. évi ellátási 
kiadások fedezetére kerüljön elszámolásra.

17. §  Az Országgyűlés az  Európai Uniós támogatások felhasználásának bruttó módon történő elszámolása, az  előleg 
kifizetések, valamint az  ingatlancsere ügyletek elszámolásának rendezése érdekében jóváhagyja a  XLIII. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím
a) 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím 6310,5 millió forint összegű,
b) 1. alcím, 7. Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása jogcímcsoport 1457,3 millió forint összegű,
c) 3. alcím, 5. Az  állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 

jogcímcsoport 2316,8 millió forint összegű,
d) 4. alcím, 5. Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése jogcímcsoport 1230,1 millió forint összegű
túllépését.

18. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 49. § (1) bekezdése alapján tett, 
2014. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 14 999,5 millió forint összegben hagyja jóvá.

 (2) Az  Országgyűlés a  Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a  kapcsolódó központi költségvetési 
finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 49. § (2) bekezdése alapján tett, 2014. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási 
állományt 28 481,0 millió forint összegben hagyja jóvá.

 (3) Az  Országgyűlés a  2007–2013-as programozási időszakra a  Nemzeti Stratégiai Referenciakeretből, az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az  Európai Halászati Alapból, valamint a  Szolidaritási programokból 
finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra 
vonatkozó, a Kvtv. 49. § (3)–(8) bekezdése alapján tett, 2014. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 
a 6. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI 
SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

19. § (1) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy a  helyi önkormányzatok év közben 5826,7 millió forint összegben igényeltek 
– a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 
feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 6957,0 millió forint összegben mondtak 
le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati 
körön kívülre történő feladatátadás következtében 175,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, 
továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő 
feladatátvétel miatt 39,6 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

 (2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és 
pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési 
évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
2014. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 3488,1 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1433,0 millió forint.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja alapján, elszámolási egyenlegként a  helyi 
önkormányzatoknak a 2014. év után 2055,1 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

 (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi 
önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az  őket ténylegesen 
megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, 
együttesen 88,9 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
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 (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2014. december 31-én hatályos 
57. § (4) bekezdése alapján
a) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen, egyenlegében 119,9 millió forint,
b) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen, egyenlegében 26,1 millió forint,
c) a költségvetési támogatások jogcímeken, egyenlegében 745,1 millió forint,
d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen, egyenlegében 56,0 millió forint,
e) a  2013. december 31-én feladattal terhelt, a  Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi  

CCIV. törvény 2. és 3. melléklete szerinti jogcímeken fel nem használt 793,0 millió forint, továbbá
f ) a 2014. évet megelőzően folyósított vis maior támogatásból fel nem használt 12,0 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

 (5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 
2015. március 26.

 (6) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy a  helyi önkormányzatok a  saját elszámolásaik alapján a  (2)  bekezdés és 
(4) bekezdés a)-d) pontjai szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 1406,7 millió forint pótlólagos támogatásra 
jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

 (7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi 
az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

21. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
 (2) Az  önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 

előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet részletezi.
 (3) A  helyi önkormányzatok vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának 

alakulását az 5. melléklet részletezi.

7. Az egyházak támogatása

22. § (1) Az  egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat – a  2014. évi önkormányzati 
és az  állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés 
rendezéseként – 1903,9 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a  Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.  melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 
2015. év decemberében.

 (2) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar 
Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti 
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5.  cikk 1.  pontjának hatálya alá tartozó 
fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel – a 2014. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként – 
összesen 17 223,8 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a  Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.  melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 
2015. év decemberében.

 (3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése 
alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni 
járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2015. évben 329,4 millió forint visszafizetés terheli.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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csop.
szám

Cím 
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2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
I

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala1
560,0 20 785,21 Országgyűlés hivatali szervei 1 434,6 40 494,4

Működési költségvetés1
10 748,2Személyi juttatások1 9 903,5

2 634,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2 641,5

3 929,8Dologi kiadások3 6 481,9

91,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4 91,5

40,0Egyéb működési célú kiadások5 97,4

Felhalmozási költségvetés2
430,7Beruházások6 13 180,7

3 470,6Felújítások7 915,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1 021,7

5,0 710,1Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára2 15,4 713,7

Működési költségvetés1
417,0Személyi juttatások1 409,7

115,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 118,1

154,3Dologi kiadások3 159,9

Egyéb működési célú kiadások5 5,1

Felhalmozási költségvetés2
28,7Beruházások6 26,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1,6

2 526,8Országgyűlési Őrség3 2,8 2 416,0

Működési költségvetés1
2 007,8Személyi juttatások1 1 882,2

519,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 492,4

Dologi kiadások3 3,8

Egyéb működési célú kiadások5 6,5

Felhalmozási költségvetés2
Egyéb felhalmozási célú kiadások8 28,4

1. melléklet a 2015. évi CLXXII. törvényhez
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millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
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szám
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cím 
név
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 név

Jog-
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szám
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csop.
szám
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név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
I

Fejezeti kezelésű előirányzatok4
73,0 73,03 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0

4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

80,0 80,02 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 1,771,9 80,0

3 100,0 3 100,06 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 954,3

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

73,0 73,01 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0

73,0 73,02 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0

73,0 73,03 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0

17 390,8 17 390,89 Kossuth Lajos tér rekonstrukciója

477,8 477,813 Fejezeti tartalék 477,8

45 362,745 362,745 362,745 362,7565,0565,0565,0565,045 927,745 927,745 927,745 927,71 -  4. cím összesen: 45 428,245 428,245 428,245 428,21 454,51 454,51 454,51 454,537 831,537 831,537 831,537 831,5

Közbeszerzési Hatóság5
1 524,0 131,81 Közbeszerzési Hatóság 2 406,6 133,0

Működési költségvetés1
597,5Személyi juttatások1 636,2

159,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 178,3

731,4Dologi kiadások3 526,9

2,8Egyéb működési célú kiadások5 1 397,9

Felhalmozási költségvetés2
165,0Beruházások6 59,4

Felújítások7 188,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 40,9

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8,2 8,22 Fejezeti tartalék 8,2 8,2

140,0140,0140,0140,01 524,01 524,01 524,01 524,01 664,01 664,01 664,01 664,05. cím összesen: 141,2141,2141,2141,22 406,62 406,62 406,62 406,63 036,73 036,73 036,73 036,7

Pártok támogatása8

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1 055,01 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 950,9
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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 BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
I

521,32 Magyar Szocialista Párt 466,3

448,03 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 464,2

249,24 Lehet Más a Politika 205,2

232,65 Kereszténydemokrata Néppárt 186,0

6 Együtt - A Korszakváltók Pártja 77,9

7 Demokratikus Koalíció 77,0

8 Párbeszéd Magyarországért Párt 62,3

9 Magyar Liberális Párt 41,3

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

42,84 Magyar Demokrata Fórum 17,8

Pártalapítványok támogatása9
611,71 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 570,7

259,82 Táncsics Mihály Alapítvány 247,0

211,33 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 238,7

80,44 Ökopolisz Alapítvány 74,0

69,45 Barankovics István Alapítvány 61,6

28,36 Antall József Alapítvány 14,2

8 Együtt Magyarországért Alapítvány 20,6

9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 11,8

10 Liberális Magyarországért Alapítvány 2,1

11 Új Köztársaságért Alapítvány 10,1

6 000,0Kampányköltségek10 3,36 481,5

9 809,89 809,89 809,89 809,88 -  10. cím összesen: 3,33,33,33,310 281,210 281,210 281,210 281,2

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása11
69 861,01 Közszolgálati hozzájárulás 69 861,0

3 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos 
kiadásai

26,7

69 861,069 861,069 861,069 861,011. cím összesen: 69 887,769 887,769 887,769 887,7

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság21
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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 BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
I

501,01 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 36,6 501,7

Működési költségvetés1
303,9Személyi juttatások1 326,4

85,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 91,3

85,5Dologi kiadások3 78,1

Egyéb működési célú kiadások5 2,5

Felhalmozási költségvetés2
26,0Beruházások6 28,3

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9,5 9,52 Fejezeti tartalék 9,5 9,5

510,5510,5510,5510,5510,5510,5510,5510,521. cím összesen: 511,2511,2511,2511,236,636,636,636,6536,1536,1536,1536,1

Egyenlő Bánásmód Hatóság22
3,0 265,81 Egyenlő Bánásmód Hatóság 50,0 266,0

Működési költségvetés1
122,6Személyi juttatások1 139,4

33,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 39,3

112,9Dologi kiadások3 179,1

0,3Egyéb működési célú kiadások5 0,8

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 1,6

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4,2 4,21 Fejezeti tartalék 4,2 4,2

270,0270,0270,0270,03,03,03,03,0273,0273,0273,0273,022. cím összesen: 270,2270,2270,2270,250,050,050,050,0364,4364,4364,4364,4

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal23
7 025,21 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 8 316,1 0,1

Működési költségvetés1
3 082,5Személyi juttatások1 2 175,0

730,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 632,9

1 125,0Dologi kiadások3 684,0
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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 BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
I

2 029,1Egyéb működési célú kiadások5 2 050,1

Felhalmozási költségvetés2
58,6Beruházások6 348,8

Felújítások7 1 401,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 64,5

7 025,27 025,27 025,27 025,27 025,27 025,27 025,27 025,223. cím összesen: 0,10,10,10,18 316,18 316,18 316,18 316,17 356,57 356,57 356,57 356,5

Nemzeti Választási Iroda24
1 389,41 Nemzeti Választási Iroda 2 872,6 7 129,1

Működési költségvetés1
759,6Személyi juttatások1 650,0

203,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 192,4

331,5Dologi kiadások3 6 178,6

Felhalmozási költségvetés2
95,0Beruházások6 2 335,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 2,2

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

81,0 81,01 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 29,6

10 000,0 10 000,02 A 2014. évi választások előkészítése 400,011 133,3 11 341,3

11 470,411 470,411 470,411 470,411 470,411 470,411 470,411 470,424. cím összesen: 18 470,418 470,418 470,418 470,43 272,63 272,63 272,63 272,620 521,220 521,220 521,220 521,2

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala25

1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 0,2 500,1

Működési költségvetés1
Személyi juttatások1 158,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 42,6

Dologi kiadások3 73,4

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 73,0

25. cím összesen: 500,1500,1500,1500,10,20,20,20,2347,7347,7347,7347,7
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név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
I

57 753,657 753,657 753,657 753,69 117,29 117,29 117,29 117,2146 541,6146 541,6146 541,6146 541,6Összesen: 65 321,465 321,465 321,465 321,415 539,915 539,915 539,915 539,9150 163,0150 163,0150 163,0150 163,0

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 308,4Köztársasági Elnöki Hivatal1 168,2 1 765,3

Működési költségvetés1
701,7Személyi juttatások1 1 085,3

192,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 162,6

359,0Dologi kiadások3 447,0

Egyéb működési célú kiadások5 172,3

Felhalmozási költségvetés2
50,7Beruházások6 107,8

3,0Felújítások7 3,4

2,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Fejezeti kezelésű előirányzatok2

2 Célelőirányzatok

436,7 436,71 Állami kitüntetések

73,0 73,02 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0

3 Államfői Protokoll kiadásai

276,2 276,21 Államfői Protokoll kiadásai

26,3 26,34 Fejezeti tartalék 26,3 26,3

2 120,62 120,62 120,62 120,62 120,62 120,62 120,62 120,6Összesen: 1 864,61 864,61 864,61 864,6168,2168,2168,2168,22 077,72 077,72 077,72 077,7

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 754,6Alkotmánybíróság1 9,6 1 759,8

Működési költségvetés1
1 079,3Személyi juttatások1 1 044,5

307,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 295,1

289,6Dologi kiadások3 315,0

30,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4 30,1

Egyéb működési célú kiadások5 46,1
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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 BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
III

Felhalmozási költségvetés2
48,0Beruházások6 52,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 6,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok2
35,5 35,52 Fejezeti tartalék 35,5 35,5

1 790,11 790,11 790,11 790,11 790,11 790,11 790,11 790,1Összesen: 1 795,31 795,31 795,31 795,39,69,69,69,61 825,41 825,41 825,41 825,4

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 215,4Alapvető Jogok Biztosának Hivatala1 9,4 1 302,3

Működési költségvetés1
794,0Személyi juttatások1 759,8

217,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 210,2

192,0Dologi kiadások3 197,5

1,0Egyéb működési célú kiadások5 7,0

Felhalmozási költségvetés2
11,0Beruházások6 15,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 0,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok2
22,8 22,82 Fejezeti tartalék 22,8 22,8

1 238,21 238,21 238,21 238,21 238,21 238,21 238,21 238,2Összesen: 1 325,11 325,11 325,11 325,19,49,49,49,41 213,11 213,11 213,11 213,1

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

20,0 8 069,7Állami Számvevőszék1 25,3 8 090,4

Működési költségvetés1
5 281,3Személyi juttatások1 5 039,2

1 444,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 383,0

1 146,9Dologi kiadások3 741,4

2,0Egyéb működési célú kiadások5 33,1

Felhalmozási költségvetés2
178,9Beruházások6 308,5
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Cím 
szám

Al-
cím 
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Kie-
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előir.
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név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
V

36,0Felújítások7 37,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok2

2 Fejezeti tartalék 153,2

8 069,78 069,78 069,78 069,720,020,020,020,08 089,78 089,78 089,78 089,7Összesen: 8 090,48 090,48 090,48 090,425,325,325,325,37 697,17 697,17 697,17 697,1

VI. BÍRÓSÁGOK

2 066,0 75 027,0Bíróságok1 5 132,8 77 431,8

Működési költségvetés1
49 704,3Személyi juttatások1 48 176,9

12 323,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 12 684,7

14 209,9Dologi kiadások3 14 246,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 14,7

Egyéb működési célú kiadások5 451,8

Felhalmozási költségvetés2
355,5Beruházások6 4 921,7

500,0Felújítások7 476,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 173,5

192,0 2 596,1Kúria2 288,4 2 614,5

Működési költségvetés1
1 996,4Személyi juttatások1 1 968,5

499,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 517,9

289,7Dologi kiadások3 272,0

Egyéb működési célú kiadások5 25,6

Felhalmozási költségvetés2
2,5Beruházások6 67,6

Felújítások7 6,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok3

1 Beruházás

4 469,1 4 469,11 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 4 359,0
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám
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cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
VI

3 390,0 3 390,02 Igazságszolgáltatás beruházásai 500,070,9 178,2

4 Új kerületi bíróság kialakítása 500,0

6 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek 
rendezése

403,5

1 530,9 1 530,916 Fejezeti tartalék 800,0 1 530,9

87 013,187 013,187 013,187 013,12 258,02 258,02 258,02 258,089 271,189 271,189 271,189 271,1Összesen: 86 517,986 517,986 517,986 517,95 921,25 921,25 921,25 921,285 374,285 374,285 374,285 374,2

VIII. ÜGYÉSZSÉG

88,0 36 863,5Ügyészségek1 984,0 37 570,2

Működési költségvetés1
25 010,9Személyi juttatások1 25 353,6

6 884,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 7 075,1

3 739,4Dologi kiadások3 3 647,6

6,2Egyéb működési célú kiadások5 75,8

Felhalmozási költségvetés2
1 225,0Beruházások6 1 079,6

30,0Felújítások7 3,2

56,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 100,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok3
42,0 42,03 EU-tagságból eredő feladatok

30,0 30,04 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 33,6 30,0

732,9 732,96 Fejezeti tartalék 732,9 732,9

500,0 500,07 A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárása és megakadályozása

38 168,438 168,438 168,438 168,488,088,088,088,038 256,438 256,438 256,438 256,4Összesen: 38 333,138 333,138 333,138 333,1984,0984,0984,0984,038 101,938 101,938 101,938 101,9

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása

1

170 826,31 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli 
szociális feladatokhoz és beszámítás

170 843,6
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IX

155 917,42 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 155 253,0

218 573,13 A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

189 467,2

29 257,04 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 29 256,6

94 344,2Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok2 85 242,4

39 236,9A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai3 21 510,8

7 700,0Vis maior támogatás5 5 025,2

Szociális - és gyermekvédelmi ágazati pótlék6 4 899,4

A Duna-korzó közterület felújításának támogatása7 798,0

A Mátyás-templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása8 693,0

Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési 
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása

9 605,8

Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés10 2 932,8

Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása11 718,8

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja12 9 918,8

Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. „f. a.”  vagyoni elemeinek 
megvásárlásához

13 2 000,0

A kőszegi Jurisics vár felújításának támogatása14 82,3

A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek 
támogatása

15 16,8

Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának 
támogatása

16 177,8

Hajmáskéri iskolafejlesztés17 158,8

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása18 3 594,9

Balatonfüredi sétány-rendszer felújításának támogatása19 300,0

Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása20 20,0

A kőszegi "Kreatív város - fenntartható vidék" projekt fejlesztési támogatása21 147,3

Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati 
tulajdonba kerülésének támogatása

22 2 550,0

Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása23 200,0

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatása

24 2 994,9

Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása25 60,0

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat26 585,2
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IX

Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása27 700,0

Pannon Park projekt előkészítésének támogatása28 200,0

A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés 
üzemeltetésének támogatása

29 9 000,0

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése30 285,3

Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása31 550,0

A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület felújításának 
támogatása

32 20,0

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása33 174,4

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása34 1 470,0

Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása36 100,0

Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása37 2 001,8

Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása38

1 Abaújszántó város feladatainak támogatása 100,0

2 Apátfalva község feladatainak támogatása 150,0

3 Alsóörs község feladatainak támogatása 150,0

4 Balmazújváros város feladatainak támogatása 300,0

5 Bánhorváti község feladatainak támogatása 100,0

6 Bodrogkeresztúr község feladatainak támogatása 100,0

7 Bodrogolaszi község feladatainak támogatása 100,0

8 Bonyhád város feladatainak támogatása 750,0

9 Cegléd város feladatainak támogatása 300,0

10 Csaholc község feladatainak támogatása 10,0

11 Csákvár város feladatainak támogatása 60,0

12 Csanádalberti község feladatainak támogatása 140,0

13 Dabas város feladatainak támogatása 300,0

14 Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 2 000,0

15 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 550,0

16 Dunavarsány város feladatainak támogatása 400,0

17 Eger megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása 400,0

18 Ercsi város feladatainak támogatása 300,0

19 Fehérgyarmat város feladatainak támogatása 20,0
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IX

20 Felsőrajk község feladatainak támogatása 15,0

21 Földeák község feladatainak támogatása 120,0

22 Furta község feladatainak támogatása 18,0

23 Gyula város feladatainak támogatása 100,0

24 Harkány város feladatainak támogatása 215,0

25 Heréd község feladatainak támogatása 30,0

26 Heves város feladatainak támogatása 400,0

27 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0

28 Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 400,0

29 Kistarcsa város feladatainak támogatása 120,0

30 Kisvárda Város feladatainak támogatása 350,0

31 Kiszombor község feladatainak támogatása 80,0

32 Kőszeg város feladatainak támogatása 80,0

33 Kunszentmiklós város feladatainak támogatása 150,0

34 Lenti Város feladatainak támogatása 400,0

35 Litér község feldatainak támogatása 82,0

36 Mád község feladatainak támogatása 100,0

37 Magyarcsanád község feladatainak támogatása 110,0

38 Maroslele község feladatainak támogatása 40,0

39 Martonvásár város feladatainak támogatása 300,0

40 Mezőtúr Város feladatainak támogatása 110,0

41 Mezőzombor község feladatainak támogatása 100,0

42 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0

43 Monok község feladatainak támogatása 100,0

44 Monor Város feladatainak támogatása 350,0

45 Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 500,0

46 Nyíradony város feladatainak támogatása 180,0

47 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0

48 Óföldeák község feladatainak támogatása 10,0

49 Ősi község feladatainak támogatása 200,0

50 Pápa város feladatainak támogatása 150,0
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IX

51 Sárospatak város feladatainak támogatása 100,0

52 Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása 100,0

53 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0

54 Szekszárd megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása 150,0

55 Székkutas község feladatainak támogatása 16,0

56 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 350,0

57 Szombathely megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása 800,0

58 Tarcal község feladatainak támogatása 100,0

59 Tarpa község feladatainak támogatása 10,0

60 Tolcsva község feladatainak támogatása 100,0

61 Tolna város feladatainak támogatása 70,0

62 Vác város feladatainak támogatása 120,0

63 Várpalota Város feladatainak támogatása 300,0

64 Vasad község feladatainak támogatása 15,0

65 Vasvár város feladatainak támogatása 40,0

66 Veszprém megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása 800,0

67 Visznek község feladatainak támogatása 25,0

68 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása39 600,0

Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása40 50,0

715 854,9715 854,9715 854,9715 854,9Összesen: 723 640,9723 640,9723 640,9723 640,9

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

664,2 8 063,6Igazságügyi Minisztérium igazgatása1 2 083,2 7 912,6

Működési költségvetés1
5 685,0Személyi juttatások1 5 407,2

1 513,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 498,4

1 488,3Dologi kiadások3 3 178,5

6,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
4,0Egyéb működési célú kiadások5 1 378,2
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X

Felhalmozási költségvetés2
31,5Beruházások6 281,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 197,8

3 944,0Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala2 4 012,8 0,7

Működési költségvetés1
1 352,6Személyi juttatások1 1 245,6

339,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 352,4

1 795,9Dologi kiadások3 1 584,0

148,9Egyéb működési célú kiadások5 503,9

Felhalmozási költségvetés2
288,1Beruházások6 171,9

19,0Felújítások7 71,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 2,0

Igazságügyi Hivatal3 140,0 43,7

Működési költségvetés1
Személyi juttatások1 4,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 0,9

Dologi kiadások3 0,2

1 414,3 1 085,7Kutatóintézetek9 1 740,5 1 240,3

Működési költségvetés1
1 194,2Személyi juttatások1 1 178,7

324,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 329,8

835,9Dologi kiadások3 1 155,8

Egyéb működési célú kiadások5 58,3

Felhalmozási költségvetés2
145,0Beruházások6 212,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok20

2 Célelőirányzatok

1 623,2 1 623,21 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 106,32 631,0 1 622,8

80,0 80,010 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 55,4 65,4
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120,0 120,017 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 2,0233,6 232,1

182,0 182,018 Jogi segítségnyújtás 24,5309,3 292,6

50,0 50,019 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat 4,650,3 50,0

100,0 100,020 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 0,9124,0 136,0

27,7 27,727 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 87,0 103,1

29 Központi e-közigazgatási feladatok 1,1

30 Uniós projektek támogatása 43,4

39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 1,5

42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos 
feladatok

0,1

161,8 161,825 Fejezeti általános tartalék 53,2

11 494,011 494,011 494,011 494,06 022,56 022,56 022,56 022,517 516,517 516,517 516,517 516,51 -  20. cím összesen: 11 752,511 752,511 752,511 752,58 114,88 114,88 114,88 114,822 351,322 351,322 351,322 351,3

Céltartalékok24
71 150,02 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

5 000,03 Különféle kifizetések

11 494,011 494,011 494,011 494,06 022,56 022,56 022,56 022,593 666,593 666,593 666,593 666,5Összesen: 11 752,511 752,511 752,511 752,58 114,88 114,88 114,88 114,822 351,322 351,322 351,322 351,3

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

12,0 6 522,4Miniszterelnökség1 14 881,3 17 520,3

Működési költségvetés1
2 802,9Személyi juttatások1 6 235,7

882,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 749,6

2 777,3Dologi kiadások3 27 897,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 43,0

44,5Egyéb működési célú kiadások5 632,0

Felhalmozási költségvetés2
15,0Beruházások6 2 856,0

Felújítások7 4,5

12,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 696,9

114,8 11 100,2Információs Hivatal2 275,4 11 106,0
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XI

Működési költségvetés1
4 377,3Személyi juttatások1 4 208,1

1 100,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 131,0

5 113,9Dologi kiadások3 4 681,5

Egyéb működési célú kiadások5 6,1

Felhalmozási költségvetés2
433,8Beruházások6 793,5

107,3Felújítások7 79,5

81,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8 82,6

1 300,0Nemzetstratégiai Kutató Intézet3 1,6 1 200,0

Működési költségvetés1
689,6Személyi juttatások1 510,1

213,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 119,6

356,9Dologi kiadások3 632,6

Felhalmozási költségvetés2
40,0Beruházások6 14,9

130,0 443,0Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet4 1 389,8 586,5

Működési költségvetés1
258,4Személyi juttatások1 1 058,7

69,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 197,8

216,5Dologi kiadások3 279,9

Egyéb működési célú kiadások5 1,0

Felhalmozási költségvetés2
27,0Beruházások6 373,1

1,6Felújítások7
300,0Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum6 260,0

Működési költségvetés1
123,4Személyi juttatások1 165,7

31,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 46,8

142,4Dologi kiadások3 105,7

Egyéb működési célú kiadások5 2,8
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név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XI

Felhalmozási költségvetés2
3,0Beruházások6 138,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 4,6

317,6Nemzeti Örökség Intézete7 1,3 822,6

Működési költségvetés1
192,4Személyi juttatások1 153,5

55,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 44,6

69,6Dologi kiadások3 114,8

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 96,9

260,0VERITAS Történetkutató Intézet8 5,0 260,0

Működési költségvetés1
192,4Személyi juttatások1 118,8

55,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 29,6

12,0Dologi kiadások3 27,3

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 23,7

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont9 1 852,5 1 336,3

Működési költségvetés1
Személyi juttatások1 119,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 32,5

Dologi kiadások3 373,6

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 18,6

Felújítások7 6,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 88,6

Magyar Nyelvstratégiai Intézet10 100,0

Működési költségvetés1
Személyi juttatások1 35,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 6,4

Dologi kiadások3 22,5
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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név
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csop.
 név
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szám
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Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XI

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 15,0

211,2Közpolitikai Kutatások Intézete11 6,8 113,9

Működési költségvetés1
144,0Személyi juttatások1 85,1

37,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 24,6

27,0Dologi kiadások3 24,5

Egyéb működési célú kiadások5 36,7

Felhalmozási költségvetés2
2,5Beruházások6 3,3

34 645,5 120 856,2Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok12 68 954,6 124 858,8

Működési költségvetés1
101 835,2Személyi juttatások1 104 857,5

27 216,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 28 907,5

25 735,1Dologi kiadások3 44 587,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 67,5

2,5Egyéb működési célú kiadások5 10 145,3

Felhalmozási költségvetés2
489,9Beruházások6 5 885,0

221,0Felújítások7 1 914,0

1,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8 448,3

217,3 4 719,8Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal13 12 550,9 4 291,4

Működési költségvetés1
2 344,8Személyi juttatások1 7 269,8

526,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 160,8

1 722,3Dologi kiadások3 4 686,0

8,5Egyéb működési célú kiadások5 7 079,4

Felhalmozási költségvetés2
334,4Beruházások6 581,8

0,8Felújítások7 174,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 3 993,8
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2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XI

1 831,2 3 688,1Nemzeti Közszolgálati Egyetem14 6 302,4 7 126,3

Működési költségvetés1
2 771,7Személyi juttatások1 5 153,2

695,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 442,6

1 762,4Dologi kiadások3 4 051,5

171,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4 295,8

Egyéb működési célú kiadások5 20,0

Felhalmozási költségvetés2
118,4Beruházások6 4 081,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 9,9

Fejezeti kezelésű előirányzatok15

1 Célelőirányzatok

500,0 500,01 Kormányfői protokoll 150,2220,9 151,0

1 690,0 1 690,02 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 6,22 059,5 1 690,0

1 600,0 1 600,03 Konzultációk kiadásai 111,7239,1 311,5

4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 357,91 974,3 2 192,2

100,0 100,05 Ifjúságpolitikai célok támogatása 4,9 1,9

75,0 75,06 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 271,5 583,3

600,0 600,07 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos 
kiadások

546,8 600,0

100,0 100,08 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 
támogatása

250,0 250,0

50,0 50,09 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 50,0 50,0

300,0 300,010 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő 
szervezetek támogatása

0,8557,7 300,0

11 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás 183,8 183,8

13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és 
támogatása

37,457,9

612,4 612,414 The Hungary Initiatives Foundation támogatása és adomány biztosítása

58,0 58,017 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges hozzájárulás

58,0 58,0

220,0 220,018 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 13,6312,3 220,0

150,0 150,019 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 198,5 150,0
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XI

9 122,0 9 122,022 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 9 122,0 9 122,0

23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban 
létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása

4 871,6

24 Civil Alap - pályázati program 1 742,4

25 Önkormányzatok átmeneti támogatása 3 872,1 2 172,1

26 A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása 80,0 80,0

27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 1 500,0

29 Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása 116,4104,8

30 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 
hozzájárulás

200,0 220,0

31 Nemzetközi tagdíjak 119,6 119,6

32 Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője 353,0 353,0

985,0 985,034 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 298,8 985,0

36 Építésügyi célelőirányzat 0,451,7

266,0 266,037 Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése 266,0 266,0

595,0 595,038 Építésügyi feladatok 42,4572,4 595,0

150,0 150,039 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 3,1156,5 150,0

240,9 240,940 Örökségvédelmi feladatok 0,3241,8 440,9

460,4 460,441 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 492,1 491,4

1 010,0 1 010,042 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 
támogatása

1 014,5 1 010,0

43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 0,8 204,2

65,0 65,044 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 8,641,5 34,0

50,0 50,045 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 22,872,8 50,0

1 151,0 1 151,046 Ludovika Campus

70,0 70,047 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 131,8 70,0

33,4 33,448 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok ellátása 0,341,8 18,4

49 Központi informatikai feladatok 3,2 10,3

50 Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges 
hozzájárulás

8,0 8,0

178,9 178,951 Bárka Színház támogatása 178,9 178,9

22 385,6 22 385,652 Járási szociális feladatok ellátása 16,927 629,4 27 835,0
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XI

54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 150,0

55 Településrendezési feladatok 50,0

56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 21,9 1 019,0

57 Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági 
társaság részére

480,0

59 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 10,7

61 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 700,0

180,0 180,063 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 185,2 180,0

1 020,5 1 020,52 Fejezeti általános tartalék

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása

5 484,6 5 484,61 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 8,55 407,6 6 273,7

10,0 10,05 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0

1 124,4 1 024,7Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ20 1 560,2 2 473,6

Működési költségvetés1
692,8Személyi juttatások1 690,0

202,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 198,4

1 217,5Dologi kiadások3 976,2

Egyéb működési célú kiadások5 129,6

Felhalmozási költségvetés2
36,0Beruházások6 713,6

Felújítások7 138,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1 597,5

10,0 1 411,7Nemzeti Innovációs Hivatal21 1 117,3 1 415,8

Működési költségvetés1
601,3Személyi juttatások1 590,3

162,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 155,1

640,9Dologi kiadások3 941,3

12,1Egyéb működési célú kiadások5 848,6

Felhalmozási költségvetés2
5,0Beruházások6 117,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 16,6
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előirányzat

2014. évi teljesítés
XI

Nemzeti Kommunikációs Hivatal22 91,2

Működési költségvetés1
Személyi juttatások1 3,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 0,4

201 668,6201 668,6201 668,6201 668,638 085,238 085,238 085,238 085,2239 753,8239 753,8239 753,8239 753,81 -  22. cím összesen: 233 591,6233 591,6233 591,6233 591,6109 796,6109 796,6109 796,6109 796,6365 948,9365 948,9365 948,9365 948,9

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal16
3,0 931,81 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 51,3 932,9

Működési költségvetés1
591,1Személyi juttatások1 558,5

155,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 165,2

170,4Dologi kiadások3 179,6

Egyéb működési célú kiadások5 55,0

Felhalmozási költségvetés2
18,0Beruházások6 26,5

Felújítások7 13,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1,0

931,8931,8931,8931,83,03,03,03,0934,8934,8934,8934,816. cím összesen: 932,9932,9932,9932,951,351,351,351,3998,8998,8998,8998,8

113 000,0Rendkívüli kormányzati intézkedések17
52 328,0Országvédelmi Alap18

202 600,4202 600,4202 600,4202 600,438 088,238 088,238 088,238 088,2406 016,6406 016,6406 016,6406 016,6Összesen: 234 524,5234 524,5234 524,5234 524,5109 847,9109 847,9109 847,9109 847,9366 947,7366 947,7366 947,7366 947,7

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

123,8 5 348,7Földművelésügyi Minisztérium igazgatása1 6 169,0 7 117,8

Működési költségvetés1
3 597,0Személyi juttatások1 3 926,1

1 016,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 133,5

843,9Dologi kiadások3 4 348,0

Egyéb működési célú kiadások5 24,3
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2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XII

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások6 4 383,2

5,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 18,4

8 989,5 4 699,1Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal2 12 280,8 4 666,2

Működési költségvetés1
5 469,0Személyi juttatások1 5 294,4

1 544,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 553,9

4 900,2Dologi kiadások3 7 863,8

552,2Egyéb működési célú kiadások5 814,1

Felhalmozási költségvetés2
1 023,1Beruházások6 2 057,1

200,0Felújítások7 467,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 202,5

1 995,0Földmérési és Távérzékelési Intézet3 3 763,9 428,1

Működési költségvetés1
1 058,2Személyi juttatások1 1 348,3

283,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 369,2

650,9Dologi kiadások3 1 515,9

1,5Egyéb működési célú kiadások5 102,9

Felhalmozási költségvetés2
0,5Beruházások6 534,9

Felújítások7 12,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 4,1

162,6 228,1Állami Ménesgazdaság4 285,5 1 747,0

Működési költségvetés1
98,7Személyi juttatások1 103,7

30,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 29,0

231,3Dologi kiadások3 452,9

0,3Egyéb működési célú kiadások5 2,6

Felhalmozási költségvetés2
30,0Beruházások6 119,4
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2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XII

50,0 11 321,0Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal5 4 990,6 15 253,9

Működési költségvetés1
3 726,5Személyi juttatások1 7 405,6

1 159,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2 043,3

3 270,7Dologi kiadások3 5 244,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 2,5

3 144,6Egyéb működési célú kiadások5 328,8

Felhalmozási költségvetés2
69,6Beruházások6 3 364,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 2,5

3 268,1 15 917,8Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei6 7 833,2 17 193,6

Működési költségvetés1
12 210,5Személyi juttatások1 12 306,6

3 269,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 3 240,9

3 693,8Dologi kiadások3 7 379,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 277,3

Egyéb működési célú kiadások5 41,5

Felhalmozási költségvetés2
12,2Beruházások6 862,5

Felújítások7 263,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 410,0

101,0 430,9Közművelődési intézmények7 147,5 460,3

Működési költségvetés1
347,9Személyi juttatások1 302,6

95,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 77,6

88,4Dologi kiadások3 184,7

Egyéb működési célú kiadások5 4,9

Felhalmozási költségvetés2
0,5Beruházások6 3,8

Felújítások7 7,6

1 843,2 1 797,0Agrárkutató intézetek8 2 319,5 2 813,1
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cím 
név

Jog-
cím-
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 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XII

Működési költségvetés1
1 923,3Személyi juttatások1 1 852,8

519,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 512,5

1 059,3Dologi kiadások3 2 128,2

0,9Egyéb működési célú kiadások5 18,9

Felhalmozási költségvetés2
16,4Beruházások6 518,5

Felújítások7 127,6

120,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8 2,8

2,0 73,2Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet9 17,4 91,4

Működési költségvetés1
40,9Személyi juttatások1 50,4

13,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 13,1

19,5Dologi kiadások3 32,4

Felhalmozási költségvetés2
1,0Beruházások6 23,7

217,0 498,6Génmegőrzési Intézmények10 605,8 610,3

Működési költségvetés1
359,2Személyi juttatások1 480,4

89,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 137,8

251,4Dologi kiadások3 407,3

Egyéb működési célú kiadások5 5,2

Felhalmozási költségvetés2
16,0Beruházások6 81,4

Felújítások7 15,8

600,0Nemzeti Öntözési Ügynökség11
Működési költségvetés1

294,0Személyi juttatások1
79,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

112,6Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2
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 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XII

114,0Beruházások6
1 115,0 502,1Országos Meteorológiai Szolgálat12 1 275,6 725,5

Működési költségvetés1
789,1Személyi juttatások1 797,8

227,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 213,0

543,5Dologi kiadások3 754,9

Egyéb működési célú kiadások5 7,6

Felhalmozási költségvetés2
54,4Beruházások6 138,8

3,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 5,0

13,7 1 290,7Nemzeti Környezetügyi Intézet13 457,8 1 036,5

Működési költségvetés1
804,0Személyi juttatások1 649,8

228,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 144,9

262,9Dologi kiadások3 519,8

Egyéb működési célú kiadások5 138,1

Felhalmozási költségvetés2
8,6Beruházások6 20,1

4 869,7 2 168,5Nemzeti park igazgatóságok14 17 943,0 4 804,5

Működési költségvetés1
2 701,9Személyi juttatások1 4 127,0

795,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 045,2

2 807,0Dologi kiadások3 7 442,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 3,8

86,7Egyéb működési célú kiadások5 190,6

Felhalmozási költségvetés2
641,9Beruházások6 9 246,2

Felújítások7 69,0

5,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8 59,3

3 502,3 3 606,9Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek15 10 777,1 4 104,5

Működési költségvetés1
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név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XII

4 296,4Személyi juttatások1 4 106,3

1 194,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 158,5

1 420,5Dologi kiadások3 1 847,8

2,5Egyéb működési célú kiadások5 15,3

Felhalmozási költségvetés2
187,7Beruházások6 681,8

Felújítások7 1,3

8,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 17,4

1 999,8Nemzeti Földalapkezelő Szervezet17 32,3 1 789,9

Működési költségvetés1
1 325,2Személyi juttatások1 1 212,8

369,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 343,4

175,3Dologi kiadások3 244,0

Felhalmozási költségvetés2
130,3Beruházások6 100,4

281,7 172,3Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet18 5 257,2 522,2

Működési költségvetés1
159,2Személyi juttatások1 942,1

54,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 204,1

238,7Dologi kiadások3 3 919,6

1,0Egyéb működési célú kiadások5 122,1

Felhalmozási költségvetés2
0,8Beruházások6 70,3

Felújítások7 1,9

105,0 636,8Agrárgazdasági Kutató Intézet19 774,8 670,2

Működési költségvetés1
462,6Személyi juttatások1 489,0

139,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 137,7

140,1Dologi kiadások3 591,1

Felhalmozási költségvetés2
0,1Beruházások6 237,8



11. szám
 

N
EM

ZETG
A

ZD
A

SÁ
G

I KÖ
ZLÖ

N
Y 

2383

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 BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XII

Fejezeti kezelésű előirányzatok20

1 Beruházás

1 470,7 1 470,721 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése

100,0 100,022 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 100,0

2 Környezetvédelmi célelőirányzatok

8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás 22,1

1 594,2 1 594,29 Természetvédelmi kártalanítás 3,7 44,2

17,6 17,610 Természetvédelmi pályázatok támogatása 36,089,2 181,0

9 747,2 9 747,211 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 667,616 206,2 9 718,0

1 200,0 1 200,013 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1 223,9 1 200,0

81,0 81,014 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
megvalósításában

0,896,9 81,0

16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 3,9

19 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 9 425,129,7

54,0 54,021 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos 
kiadások

23,0 13,0

22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 4 997,8636,7 4 180,0

30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 0,79,0

35 Egyéb szervezetek feladataira 5,040,6 37,0

39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 2,20,5

3 Agrár célelőirányzatok

68,2 68,22 Agrárkutatás támogatása 20,3285,3

45,7 45,74 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 0,156,8 42,7

1 665,0 1 665,05 Tanyafejlesztési Program 73,22 560,8 1 652,8

500,0 500,06 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása 367,3 706,1

107,5 107,58 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok 
megvalósításában

170,4470,5 282,2

46,1 46,110 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 6,28,7 642,0

2 000,0 2 000,013 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 54,8311,6 1 197,0

15 Intézményi feladatok támogatása 1 083,41 374,4 471,4

22,6 22,616 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 10,627,0 1 210,6

93,8 93,819 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 8,3119,2 73,1
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csop.
szám

Elő-
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csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XII

250,0 250,020 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 350,0600,0 250,0

22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 19,5

1 258,6 1 258,625 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 534,62 621,9 2 087,6

28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag 
felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása

483,7483,7

750,0 750,030 Ágazati társaságok támogatása 692,8 747,8

31 Falugazdász hálózat finanszírozása 1 102,3 1 647,5

4 Uniós programok kiegészítő támogatása

682,5 682,56 Méhészeti Nemzeti Program 0,3687,3 682,5

1 700,0 1 700,07 Igyál tejet program 540,02 793,6 2 320,0

2 562,8 2 562,88 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 6,51 692,8 2 562,8

536,5 536,59 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 2,7694,8 136,5

1 211,0 1 211,011 Iskolagyümölcs program 1 498,2 1 211,0

12 Nemzeti Diverzifikációs Program 18,0

5 Nemzeti támogatások

815,7 815,73 Állattenyésztési feladatok 998,7 993,7

1 600,0 1 600,04 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 5,01 252,1 1 517,2

76,2 76,25 Vadgazdálkodás támogatása 0,1

6 Nemzeti Erdőprogram

131,4 131,43 Erdőfelújítás 69,4 70,8

181,3 181,34 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 0,551,0 51,5

21,4 21,47 Fejlesztési típusú támogatások 67,4152,0 21,4

49 245,0 49 245,08 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 672,846 186,0 47 247,8

620,0620,09 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 663,845,3

4 300,08 600,0 4 300,010 Nemzeti agrár kárenyhítés 4 340,32 613,7 4 028,1

25,0 25,011 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 30,0 25,0

1 000,0 1 000,06 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 17,61 632,5 1 403,9

7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

300,0 300,01 Uniós programok árfolyam-különbözete 11 490,118 158,0 300,0

1 000,0 1 000,02 Egyéb EU által nem térített kiadások 4 310,36 171,9 997,0

100,0 100,013 Peres ügyek 476,6 425,9
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millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XII

130,4 130,414 Fejezeti általános tartalék

17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 91,2121,4

137 982,9137 982,9137 982,9137 982,931 559,631 559,631 559,631 559,6169 542,5169 542,5169 542,5169 542,5Összesen: 154 595,1154 595,1154 595,1154 595,1115 096,0115 096,0115 096,0115 096,0243 668,8243 668,8243 668,8243 668,8

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium1
25,0 4 166,61 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 41,0 4 032,5

Működési költségvetés1
3 035,8Személyi juttatások1 2 910,0

799,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 787,9

350,0Dologi kiadások3 320,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 14,7

6,1Egyéb működési célú kiadások5 142,2

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 17,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 15,2

2 623,3 74 820,42 Egyéb HM szervezetek 5 495,0 75 650,0

Működési költségvetés1
4 211,5Személyi juttatások1 4 167,9

957,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 053,0

70 076,4Dologi kiadások3 72 642,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 279,3

26,0Egyéb működési célú kiadások5 559,6

Felhalmozási költségvetés2
282,4Beruházások6 380,2

438,9Felújítások7 585,5

1 451,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1 262,2

Magyar Honvédség2
4 638,0 47 197,51 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 8 532,4 47 737,9

Működési költségvetés1



2386 
N

EM
ZETG

A
ZD

A
SÁ

G
I KÖ

ZLÖ
N

Y 
11. szám

 

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve
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név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XIII

19 266,5Személyi juttatások1 20 136,6

4 857,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 5 394,6

19 734,8Dologi kiadások3 19 033,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 141,3

54,1Egyéb működési célú kiadások5 144,1

Felhalmozási költségvetés2
6 501,0Beruházások6 8 906,2

1 271,7Felújítások7 1 365,4

150,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 75,6

540,8 63 271,82 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 1 411,8 64 227,4

Működési költségvetés1
44 840,3Személyi juttatások1 45 662,8

11 030,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 11 811,5

7 735,4Dologi kiadások3 7 570,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 402,1

181,6Egyéb működési célú kiadások5 171,0

Felhalmozási költségvetés2
25,0Beruházások6 56,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 939,9

150,0 10 347,0Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat3 163,3 13 050,5

Működési költségvetés1
5 659,4Személyi juttatások1 5 487,7

1 402,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 457,1

3 358,2Dologi kiadások3 5 488,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 30,5

10,6Egyéb működési célú kiadások5 3,0

Felhalmozási költségvetés2
66,0Beruházások6 28,5

Felújítások7 829,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 7,0

20 835,5 4 212,6MH Egészségügyi Központ6 21 157,0 6 094,8
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millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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név
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csop.
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csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XIII

Működési költségvetés1
14 538,4Személyi juttatások1 13 374,1

3 810,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 3 895,0

6 571,7Dologi kiadások3 9 215,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 94,0

37,2Egyéb működési célú kiadások5 0,6

Felhalmozási költségvetés2
88,7Beruházások6 504,0

1,7Felújítások7
2,0 248,6HM VGH Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium7 0,2 245,8

Működési költségvetés1
168,2Személyi juttatások1 186,2

45,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 52,7

37,0Dologi kiadások3 0,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 1,2

Egyéb működési célú kiadások5 4,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok8

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 29,4 27,8

129,5 129,519 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 148,8 145,3

1 435,0 1 435,05 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 723,1 1 723,1

15 Nemzetközi kártérítés 0,2

2 312,3 2 312,325 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 312,3 2 312,3

39 Alapítványok, közalapítványok támogatása

50,0 50,01 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0

53,7 53,72 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7

40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

4 010,1 4 010,11 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 726,5 3 732,6
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név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XIII

350,0 350,02 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 348,3 350,0

760,0 760,042 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 22,0745,6 790,0

213 505,1213 505,1213 505,1213 505,128 814,628 814,628 814,628 814,6242 319,7242 319,7242 319,7242 319,7Összesen: 220 223,7220 223,7220 223,7220 223,736 822,936 822,936 822,936 822,9256 747,9256 747,9256 747,9256 747,9

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

25,5 4 163,4Belügyminisztérium igazgatása1 1 209,1 5 101,8

Működési költségvetés1
2 495,4Személyi juttatások1 3 326,2

574,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 872,6

956,8Dologi kiadások3 1 235,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 0,3

128,0Egyéb működési célú kiadások5 187,7

Felhalmozási költségvetés2
34,7Beruházások6 240,2

Felújítások7 22,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 108,7

3 958,1Nemzeti Védelmi Szolgálat2 267,6 4 095,4

Működési költségvetés1
2 688,8Személyi juttatások1 2 781,6

703,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 755,5

535,1Dologi kiadások3 530,4

Felhalmozási költségvetés2
30,9Beruházások6 275,2

123,0 12 357,8Terrorelhárítási Központ4 199,5 12 315,7

Működési költségvetés1
7 127,8Személyi juttatások1 7 204,5

1 919,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 940,8

2 045,6Dologi kiadások3 2 280,3

Egyéb működési célú kiadások5 4,3

Felhalmozási költségvetés2
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2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XIV

988,4Beruházások6 2 580,9

400,0Felújítások7 152,5

2 715,6 49 045,3Büntetés-végrehajtás5 4 522,7 51 958,6

Működési költségvetés1
25 701,1Személyi juttatások1 26 685,7

5 761,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 6 930,1

18 595,8Dologi kiadások3 18 137,5

2,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4 4,0

2,0Egyéb működési célú kiadások5 673,0

Felhalmozási költségvetés2
554,8Beruházások6 2 141,6

1 029,8Felújítások7 228,8

113,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 186,8

440,0Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság6 126,8 527,0

Működési költségvetés1
267,3Személyi juttatások1 294,8

66,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 79,3

106,1Dologi kiadások3 186,3

Egyéb működési célú kiadások5 13,6

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 33,6

Felújítások7 2,9

5 301,6 240 152,1Rendőrség7 27 204,9 258 915,8

Működési költségvetés1
157 125,1Személyi juttatások1 174 013,4

40 157,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 45 339,2

41 634,8Dologi kiadások3 44 695,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 22,7

811,2Egyéb működési célú kiadások5 3 715,6

Felhalmozási költségvetés2
5 033,0Beruházások6 17 066,5
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2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XIV

587,0Felújítások7 2 820,7

105,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1 220,4

47,4 7 074,5Alkotmányvédelmi Hivatal8 505,6 7 095,6

Működési költségvetés1
4 789,8Személyi juttatások1 4 445,2

1 304,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 172,7

859,3Dologi kiadások3 1 235,9

0,3Egyéb működési célú kiadások5 430,0

Felhalmozási költségvetés2
147,9Beruházások6 163,1

Felújítások7 101,0

20,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 29,6

170,6 17 674,8Nemzetbiztonsági Szakszolgálat9 1 677,6 17 805,9

Működési költségvetés1
10 062,4Személyi juttatások1 9 515,6

2 615,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2 553,4

2 418,0Dologi kiadások3 3 420,6

0,4Egyéb működési célú kiadások5 3,6

Felhalmozási költségvetés2
2 705,0Beruházások6 2 424,6

Felújítások7 40,7

43,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8 70,8

196,0Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ10 752,0 160,2

Működési költségvetés1
86,6Személyi juttatások1 77,5

25,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 21,0

64,4Dologi kiadások3 49,5

Egyéb működési célú kiadások5 0,1

Felhalmozási költségvetés2
19,6Beruházások6 2,7

1 621,5 51 488,2BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság12 5 289,8 56 141,1
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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név
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csop.
 név
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csop.
szám

Elő-
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csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XIV

Működési költségvetés1
34 883,8Személyi juttatások1 36 335,0

8 774,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 9 760,1

5 180,4Dologi kiadások3 11 833,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 35,5

18,4Egyéb működési célú kiadások5 194,3

Felhalmozási költségvetés2
3 628,2Beruházások6 3 100,9

606,7Felújítások7 851,5

18,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 176,3

104,4 8 257,0Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal13 1 349,6 8 468,7

Működési költségvetés1
3 264,9Személyi juttatások1 3 619,2

880,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 040,7

3 257,1Dologi kiadások3 2 871,1

78,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4 216,8

675,9Egyéb működési célú kiadások5 566,8

Felhalmozási költségvetés2
205,2Beruházások6 510,6

Felújítások7 329,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 94,8

414,5 536,2BM Nemzetközi Oktatási Központ15 384,5 771,2

Működési költségvetés1
309,6Személyi juttatások1 307,9

83,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 87,7

529,0Dologi kiadások3 464,1

15,4Egyéb működési célú kiadások5 17,4

Felhalmozási költségvetés2
5,0Beruházások6 237,5

8,0Felújítások7 40,9

2 929,9 13 496,8Vízügyi Igazgatóságok17 84 530,2 17 616,2
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millió forintban
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csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XIV

Működési költségvetés1
8 495,6Személyi juttatások1 24 889,9

2 316,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 5 013,7

4 810,8Dologi kiadások3 28 051,6

Egyéb működési célú kiadások5 187,8

Felhalmozási költségvetés2
803,5Beruházások6 44 955,5

Felújítások7 428,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 378,2

9 423,6 17 267,1Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala18 14 835,1 19 940,6

Működési költségvetés1
2 893,3Személyi juttatások1 3 013,7

712,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 815,4

20 155,3Dologi kiadások3 23 647,3

Egyéb működési célú kiadások5 529,6

Felhalmozási költségvetés2
2 842,8Beruházások6 4 804,6

86,6Felújítások7 242,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 33,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok20

1 Ágazati célfeladatok

100,3100,32 Energia-racionalizálás 104,4124,5

17 Schengen Alap 0,6

2 000,0 2 000,026 Kiemelt közbiztonsági feladatok

410,0760,0 350,027 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó 
kiadások

1 040,91 363,0 216,2

50,0 50,031 Területrendezési feladatok 29,2

34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 1,6122,1

44 Közfoglalkoztatás támogatása 0,1

48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 4,2

260,0 260,050 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 262,54 152,4 4 479,3
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előirányzat

2014. évi teljesítés
XIV

1 495,1 1 495,151 Vízügyi feladatok támogatása 5,1557,0 1 495,1

53 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 17,9

56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 698,613 158,7 18 043,2

7,5 7,557 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez 
szükséges önerő

7,5

7,5 7,558 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5

20,5 20,559 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 20,5

41,1 41,160 Ivóvíz-minőség javító program 41,1

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2 Társadalmi önszerveződések támogatása

1 050,0 1 050,03 Országos Polgárőr Szövetség 200,01 263,9 1 050,0

300,0 300,05 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása

144,5 144,511 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 144,5 144,5

8 Közösségi programok 14,830,1

9 Szolidaritási programok

330,3471,7 141,41 Európai Menekültügyi Alap 569,9709,0 141,4

452,7659,9 207,22 Integrációs Alap 398,9542,9 207,2

566,1801,5 235,43 Visszatérési Alap 314,4445,3 235,4

4 090,85 808,7 1 717,94 Külső Határok Alap 2 595,83 855,6 1 717,9

241,4256,4 15,05 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 211,9271,3 15,0

52,6 52,66 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 45,0 52,6

2 000,0 2 000,010 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 3,21 966,2 1 963,0

250,0 250,011 Duna Művész Együttesek támogatása 250,1 250,0

14 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" 2,9

15 Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése 100,7

50,0 50,018 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0

200,0 200,019 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 8,6 70,2

20 Belügyi Alapok

615,7615,71 Belső Biztonsági Alap

514,7514,72 Menekültügyi és Migrációs Alap

71,271,23 Belügyi Alapok technikai költségkerete
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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előirányzat

2014. évi teljesítés
XIV

55,0K-600 hírrendszer működtetésére21 339,8

436 703,0436 703,0436 703,0436 703,030 270,830 270,830 270,830 270,8467 028,8467 028,8467 028,8467 028,8Összesen: 491 121,4491 121,4491 121,4491 121,4149 277,0149 277,0149 277,0149 277,0633 987,5633 987,5633 987,5633 987,5

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

739,2 6 627,5Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása1 17 220,3 6 710,8

Működési költségvetés1
5 100,5Személyi juttatások1 6 753,7

1 353,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 944,4

842,6Dologi kiadások3 7 817,4

32,3Egyéb működési célú kiadások5 3 035,9

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 7,9

38,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8 272,5

1 700,0 360,0Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal3 2 443,1 362,4

Működési költségvetés1
1 084,1Személyi juttatások1 1 054,3

289,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 328,4

515,2Dologi kiadások3 588,6

2,0Egyéb működési célú kiadások5 1 337,7

Felhalmozási költségvetés2
139,4Beruházások6 134,9

30,0Felújítások7 4,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 6,0

919,7 4 704,0Nemzeti Munkaügyi Hivatal4 7 795,9 5 119,8

Működési költségvetés1
1 879,5Személyi juttatások1 3 998,7

555,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 107,8

2 349,3Dologi kiadások3 6 358,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 0,1

Egyéb működési célú kiadások5 5 876,5
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szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XV

Felhalmozási költségvetés2
837,0Beruházások6 1 534,0

2,8Felújítások7 0,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 7,7

1 791,1 7 883,0Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság5 3 430,0 8 132,9

Működési költségvetés1
1 868,0Személyi juttatások1 1 921,8

546,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 553,8

6 528,6Dologi kiadások3 8 588,0

Egyéb működési célú kiadások5 68,1

Felhalmozási költségvetés2
575,6Beruházások6 704,8

150,0Felújítások7 139,5

5,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal6 654,0

7 140,2 17 957,1Magyar Államkincstár8 97 209,9 28 297,0

Működési költségvetés1
12 764,7Személyi juttatások1 15 281,3

3 927,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 4 122,0

5 874,0Dologi kiadások3 104 108,5

3,5Egyéb működési célú kiadások5 701,5

Felhalmozási költségvetés2
2 122,5Beruházások6 2 196,1

383,7Felújítások7 616,3

21,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8 121,4

3,1 1 039,3Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal9 39,4 1 353,0

Működési költségvetés1
562,1Személyi juttatások1 470,3

165,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 131,7

310,4Dologi kiadások3 256,6

Egyéb működési célú kiadások5 313,3
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Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XV

Felhalmozási költségvetés2
4,9Beruházások6 4,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 70,4

1,5 729,8Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság16 645,8 730,4

Működési költségvetés1
439,8Személyi juttatások1 641,6

131,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 177,4

154,9Dologi kiadások3 408,4

Egyéb működési célú kiadások5 2,3

Felhalmozási költségvetés2
5,0Beruházások6 93,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok25

2 Ágazati célelőirányzatok

4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,20,1

5 Kárrendezési célelőirányzat

410,0 410,01 Függő kár kifizetés 451,5 410,0

3 550,0 3 550,02 Járadék kifizetés 3 530,6 3 550,0

40,0 40,03 Tőkésítésre kifizetés 22,1 40,0

5,4 5,47 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 30,9 5,4

10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 6,829,8

16 Közigazgatási fejlesztési feladatok 95,4

4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok

1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 291,6227,2 354,2

2 Decentralizált területfejlesztési programok 263,0276,2

3 Állami Támogatású Bérlakás Program 18,2

4 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 0,6

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

63,0 63,05 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 86,4 86,4

30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

10,3 10,31 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 64,0 30,3

2 167,5 2 167,52 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 2 245,1 2 112,9
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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cím 
név
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csop.
szám

Elő-
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csop.
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Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XV

13,6 13,63 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 13,6 2,7

90,9 90,99 Nemzetgazdasági programok 213,4 538,0

6 694,1 6 694,110 Szervezetátalakítási alap 62,8 6 694,1

12,7 12,711 ClusterCOOP program támogatása 42,445,5 12,7

277,4 277,412 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 23,7290,7 277,4

35 MKIK támogatása 22,041,6

153,0 153,039 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 210,0 153,0

350,6 350,643 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 513,6 348,1

400,0 400,044 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 0,1400,0 400,0

50,0 50,046 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 68,9 19,0

48 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 5 513,3

18 000,0 18 000,049 Eximbank Zrt. tőkejuttatása 18 000,0 18 000,0

2 312,5 2 312,551 Gazdasági Zöldítési Rendszer 4 990,94 990,9 2 312,5

855,9 855,952 Agrármarketing célelőirányzat 1 134,4 855,9

53 Turisztikai célelőirányzat 1 773,32 782,5 1 463,6

74 757,674 757,674 757,674 757,612 294,812 294,812 294,812 294,887 052,487 052,487 052,487 052,4Összesen: 88 372,588 372,588 372,588 372,5136 853,0136 853,0136 853,0136 853,0225 221,0225 221,0225 221,0225 221,0

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

2 142,8 125 353,7Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása1 11 074,8 155 287,4

Működési költségvetés1
71 079,0Személyi juttatások1 89 698,3

19 140,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 23 130,2

32 377,2Dologi kiadások3 35 703,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 3,1

59,8Egyéb működési célú kiadások5 1 725,2

Felhalmozási költségvetés2
3 015,9Beruházások6 8 778,5

1 500,0Felújítások7 1 573,3

324,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1 663,7

20,0 8 186,2Bűnügyi Főigazgatóság2 41,7 10 381,8
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millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
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cím 
név

Elő-
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 név

Jog-
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csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XVI

Működési költségvetés1
5 231,2Személyi juttatások1 6 473,7

1 375,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 664,3

1 392,2Dologi kiadások3 1 542,3

Egyéb működési célú kiadások5 33,5

Felhalmozási költségvetés2
206,9Beruházások6 668,1

Felújítások7 2,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 84,2

254,0 2 190,3Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet3 291,0 2 831,3

Működési költségvetés1
1 261,8Személyi juttatások1 1 661,0

350,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 480,1

725,7Dologi kiadások3 749,2

Egyéb működési célú kiadások5 1,9

Felhalmozási költségvetés2
81,2Beruházások6 80,2

25,0Felújítások7 3,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok4

1 Ágazati célelőirányzatok

1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 198,7198,7

2 Közösségi programok

1 EU Fiscalis 2013 programban való részvétel 28,928,9

2 EU Customs 2013 Programban való részvétel 31,331,3

3 EU Fiscalis 2020 programban való részvétel 15,215,2

4 EU Vám 2020 programban való részvétel 22,022,0

135 730,2135 730,2135 730,2135 730,22 416,82 416,82 416,82 416,8138 147,0138 147,0138 147,0138 147,0Összesen: 168 500,5168 500,5168 500,5168 500,511 703,611 703,611 703,611 703,6176 016,7176 016,7176 016,7176 016,7

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

2 110,8 6 757,2Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása1 4 631,2 6 927,3
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millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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név
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csop.
 név

Jog-
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csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XVII

Működési költségvetés1
3 735,9Személyi juttatások1 5 322,3

966,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 689,0

4 103,6Dologi kiadások3 4 191,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 35,4

Egyéb működési célú kiadások5 964,1

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 100,0

62,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 66,7

913,3 1 655,6Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet3 3 176,2 1 716,7

Működési költségvetés1
391,5Személyi juttatások1 1 127,0

100,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 307,7

2 074,9Dologi kiadások3 2 433,8

0,7Egyéb működési célú kiadások5 55,7

Felhalmozási költségvetés2
1,3Beruházások6 3 203,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 4,0

2 376,3 16,9Országos Atomenergia Hivatal4 2 435,3 452,1

Működési költségvetés1
670,5Személyi juttatások1 705,6

181,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 226,6

824,8Dologi kiadások3 969,1

678,3Egyéb működési célú kiadások5 676,7

Felhalmozási költségvetés2
38,5Beruházások6 19,1

2 467,7Magyar Bányászati és Földtani Hivatal5 2 590,8 640,7

Működési költségvetés1
760,7Személyi juttatások1 761,5

197,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 220,6

596,1Dologi kiadások3 492,3
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Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XVII

909,3Egyéb működési célú kiadások5 1 374,6

Felhalmozási költségvetés2
4,3Beruházások6 511,0

29 196,9Nemzeti Közlekedési Hatóság7 32 591,3 131,5

Működési költségvetés1
3 047,9Személyi juttatások1 3 030,7

761,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 859,9

3 489,8Dologi kiadások3 6 006,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 1,9

21 143,1Egyéb működési célú kiadások5 21 294,1

Felhalmozási költségvetés2
645,1Beruházások6 451,1

100,0Felújítások7
10,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 2,0

45 835,1 22 980,5Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ8 55 963,2 24 377,1

Működési költségvetés1
967,4Személyi juttatások1 889,3

253,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 257,8

62 614,0Dologi kiadások3 75 379,5

4 465,6Egyéb működési célú kiadások5 4 365,6

Felhalmozási költségvetés2
90,5Beruházások6 1 814,1

Felújítások7 1 122,4

424,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8 623,4

475,2Közlekedésbiztonsági Szervezet10 3,8 475,2

Működési költségvetés1
258,3Személyi juttatások1 260,9

71,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 71,0

136,5Dologi kiadások3 145,1

Egyéb működési célú kiadások5 2,4

Felhalmozási költségvetés2
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2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XVII

9,0Beruházások6 5,8

60,0 436,3Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség11 1 161,1 1 657,5

Működési költségvetés1
322,2Személyi juttatások1 451,9

81,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 132,5

82,6Dologi kiadások3 1 653,1

Egyéb működési célú kiadások5 38,3

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások6 541,4

395,0 609,9Magyar Földtani és Geofizikai Intézet14 971,8 625,6

Működési költségvetés1
565,7Személyi juttatások1 683,6

148,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 184,5

283,7Dologi kiadások3 560,6

3,7Egyéb működési célú kiadások5 15,9

Felhalmozási költségvetés2
3,8Beruházások6 85,2

Felújítások7 6,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 2,9

18,8 1 028,1Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság15 341,8 1 036,9

Működési költségvetés1
548,1Személyi juttatások1 532,1

148,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 149,9

300,8Dologi kiadások3 554,9

Egyéb működési célú kiadások5 1,3

Felhalmozási költségvetés2
40,0Beruházások6 65,8

10,0Felújítások7 62,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 0,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok20

31 Kiemelt célú beruházások támogatása
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
XVII

332,0 332,02 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 12,31 001,8 1 177,0

1 364,0 1 364,03 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 1,21 050,0 1 794,0

1 495,5 1 495,56 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 4 781,4 432,3

9 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 17,0

12 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1 250,0

32 Közlekedési ágazati programok

433,5 433,51 A közösségi közlekedés összehangolása 26,0500,0 433,5

10 000,0 10 000,03 UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok 17,510 575,0 9 788,5

1 500,0 1 500,05 TEN-T projektek 74,8392,9 1 500,0

0,1 0,16 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1

8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések 32,6

10 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek 255,5

1 500,01 770,8 270,811 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 806,21 442,1 90,8

175,0175,012 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 182,3185,9

69,8 69,813 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 61,5 69,6

500,0 500,014 Csepeli hidak felújítása

18 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 38,1

25 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása 0,581,1

33 Hazai fejlesztési programok

9 846,0 9 846,02 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 1 051,313 513,1 11 244,0

1 522,4 1 522,43 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 504,21 481,7 1 514,5

920,9 920,94 Területfejlesztési célelőirányzat 47,3665,3 256,3

220,0 220,06 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 220,0 220,0

7 Központi fejlesztési feladatok 54,6

10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 32,247,3

11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 49,3478,2

19 A Várkert Bazár rekonstrukciója 1 000,0

1 545,3 1 545,320 Intézményi kezességi díjtámogatások 957,4 1 537,4

21 Kulturális célú fejlesztések 7 050,0 4 536,7

34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek

22 374,8 22 374,81 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 6,416 299,4 9 051,2
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előirányzat

2014. évi teljesítés
XVII

95,3 95,32 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 0,837,3 25,8

35 Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok

650,1 650,11 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 20,8572,2 629,3

30,0 30,02 Energetikai célú feladatok 8,0 5,4

743,7 743,73 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 52,1549,9 743,7

6 937,5 6 937,54 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 4 990,95 036,3 6 937,5

5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 0,417,6 8,0

6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 917,9

7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 5,02 699,9

9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 20,7

36 PPP-programok

107 200,0 107 200,01 Autópálya rendelkezésre állási díj 20,8104 288,2 110 028,2

2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 0,1311,7

3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével 
kapcsolatos kiadások

0,2 894,3

11 514,3 11 514,36 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 10 880,5 11 014,3

890,8 890,87 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 435,2 803,8

8 659,6 8 659,68 Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához

37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

190,6 190,63 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 275,2 185,0

5 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása 19,1

38 Egyéb feladatok

251,7 251,71 Nemzetközi tagdíjak 38,0292,1 361,7

120,2 120,22 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 491,1 505,8

1 500,0 1 500,03 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 819,3 1 500,0

7 Állami többletfeladatok 229,9 218,0

8 Pesti Vigadó rekonstrukciója 810,0 18,0

506,0 506,012 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 493,1 506,0

150,0 150,013 Szúnyogirtási program támogatása

360,0 360,014 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 
támogatása

381,9 360,0

81,0 81,015 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 0,497,7 77,2
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előirányzat

2014. évi teljesítés
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226 235,6226 235,6226 235,6226 235,685 048,985 048,985 048,985 048,9311 284,5311 284,5311 284,5311 284,51 -  20. cím összesen: 217 758,5217 758,5217 758,5217 758,5112 807,3112 807,3112 807,3112 807,3340 630,9340 630,9340 630,9340 630,9

Vállalkozások folyó támogatása21

1 Egyedi támogatások, ellentételezések

1 000,02 Bányabezárás 1 000,0

185 508,93 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 185 508,9

9 555,14 Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítések elszámolása 9 555,1

71 680,05 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 71 680,0

800,0Peres ügyek25 3 334,4

226 235,6226 235,6226 235,6226 235,685 048,985 048,985 048,985 048,9579 828,5579 828,5579 828,5579 828,5Összesen: 217 758,5217 758,5217 758,5217 758,5112 807,3112 807,3112 807,3112 807,3611 709,3611 709,3611 709,3611 709,3

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

265,3 5 893,0Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása1 1 482,4 7 285,5

Működési költségvetés1
3 745,1Személyi juttatások1 4 642,2

1 044,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 254,2

1 157,2Dologi kiadások3 2 144,3

49,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4 7,7

6,0Egyéb működési célú kiadások5 249,7

Felhalmozási költségvetés2
100,0Beruházások6 89,1

Felújítások7 1,5

56,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 37,8

7 087,7 37 059,4Külképviseletek igazgatása2 9 949,7 44 854,1

Működési költségvetés1
22 213,7Személyi juttatások1 23 209,3

5 950,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 6 152,4

15 269,6Dologi kiadások3 18 588,1

Egyéb működési célú kiadások5 389,8

Felhalmozási költségvetés2
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2014. évi teljesítés
XVIII

601,2Beruházások6 1 100,2

Felújítások7 510,8

112,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8 59,3

2,0 154,2Magyar Külügyi Intézet3 42,0 96,7

Működési költségvetés1
76,4Személyi juttatások1 59,1

21,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 17,3

48,1Dologi kiadások3 54,1

Egyéb működési célú kiadások5 49,9

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások6 0,1

790,5 4 159,8Balassi Intézet4 2 187,5 4 948,0

Működési költségvetés1
2 637,8Személyi juttatások1 3 520,3

584,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 608,0

1 427,8Dologi kiadások3 3 077,3

220,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4 233,3

2,0Egyéb működési célú kiadások5 276,0

Felhalmozási költségvetés2
78,5Beruházások6 248,5

Felújítások7 21,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok5

2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

4 Keleti kapcsolatok bővítése 7,6

22,6 22,65 Magyar-indiai közös KKV Alap 22,6

585,2 585,26 Kötött segélyhitelezés 519,3 585,2

126,9 126,97 Európai Területi Társulások támogatása 3,1101,9 122,9

1 962,0 1 962,08 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése

600,0 600,09 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 0,3256,0 368,6

6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

7 291,5 7 291,51 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 166,4 7 425,9
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
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5 233,3 5 233,32 Európai uniós befizetések 5 278,9 4 363,3

9 Állami Protokoll

1 Államfői Protokoll támogatása 163,5 256,8

2 Kormányfői Protokoll 394,3333,6 146,8

14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

105,3 105,31 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 105,3 105,3

25,0 25,02 Egyéb civil szervezetek támogatása 8,038,9 45,0

10,0 10,05 Népirtás Megelőzési Központ támogatása 11,0 10,0

5,0 5,06 Külföldi magyar emlékek megőrzése 0,2131,2 105,0

6,0 6,08 Kisebbségpolitikai célok támogatása 7,8 6,0

391,5391,7 0,217 EU utazási költségtérítések 388,5292,9 0,7

18 Közép-európai elnökségi feladatok

110,0 110,01 Közép-európai elnökségi feladatok 1,362,3 7,2

22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

150,0 150,01 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 0,487,0 313,7

10,0 10,02 Humanitárius segélyezés 59,9 80,0

6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 80,3

7 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 200,00,5

48 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 150,489,2 9,7

49 MPA EU kommunikáció 31,431,4

13 470,8 13 470,850 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 434,414 270,9 13 427,9

20 000,0 20 000,052 Eximbank Zrt. tőkeemelése 30 000,0 30 105,0

80,0 3 120,0Nemzeti Befektetési Ügynökség6 103,8 2 773,6

Működési költségvetés1
1 006,2Személyi juttatások1 886,8

263,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 256,7

1 840,5Dologi kiadások3 1 249,6

Egyéb működési célú kiadások5 118,7

Felhalmozási költségvetés2
70,0Beruházások6 22,4

20,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1,5
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Külügyi és Külgazdasági Intézet7 66,2 76,2

Működési költségvetés1
Személyi juttatások1 46,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 11,0

Dologi kiadások3 19,2

Egyéb működési célú kiadások5 1,3

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 0,1

100 100,2100 100,2100 100,2100 100,28 617,08 617,08 617,08 617,0108 717,2108 717,2108 717,2108 717,2Összesen: 117 541,7117 541,7117 541,7117 541,715 443,915 443,915 443,915 443,9128 310,6128 310,6128 310,6128 310,6

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

8 343,8 1 464,6Nemzeti Fejlesztési Ügynökség1
Működési költségvetés1

5 915,3Személyi juttatások1
1 549,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 928,0Dologi kiadások3

12,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

370,9Beruházások6
23,7Felújítások7

9,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Fejezeti kezelésű előirányzatok2

1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv

2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 27,667,7 0,2

2 Élelmiszergazdaság modernizálása 18,1

3 Vidéki térségek fejlesztése 8,021,1

4 AVOP Technikai segítségnyújtás 6,24,6

3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

1 Beruházás-ösztönzés 13,3
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2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 12,38,2

3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 1,03,7

4 Kutatás-fejlesztés, innováció 4,89,3

4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 71,3

2 Környezetvédelem-Energetika 0,3

3 Környezetvédelem 35,6

5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés 
segítésére

0,1

5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 0,62,9

2 Közösségi Kezdeményezések

1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai

2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 122,6 2,8

5 INTERREG IIIB 0,1

3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 
2000/HU/16/P/PT/002

0,4

2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 
2000/HU/16/P/PT/001

1,3

4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 
2001/HU/16/P/PT/008

20,0

6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 17,534,7

7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 
2001/HU/16/P/PT/007

1,5

9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 33,8

10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 82,9

2 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő 
rendszer 2004/HU/16/C/PE/001

1,2

22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 
2004/HU/16/C/PE/002

92,037,4

28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 145,937,8
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XIX

29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-
dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003

16,6

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

157 011,8180 473,2 23 461,41 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 157 580,7192 526,5 75 848,8

410 437,5522 944,0 112 506,52 Közlekedés Operatív Program 453 361,7643 958,1 309 721,5

251 554,3274 718,7 23 164,43 Társadalmi Megújulás Operatív Program 209 415,1236 138,8 33 764,4

17 130,117 130,18 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 17 245,617 042,7

119 374,4136 275,2 16 900,814 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 91 365,299 222,0 13 900,8

317 818,3369 550,5 51 732,219 Környezet és Energia Operatív Program 297 661,1388 227,7 123 890,7

8 168,09 394,3 1 226,320 Államreform Operatív Program 6 232,47 866,9

18 948,321 765,5 2 817,221 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 21 997,427 602,8

9 138,717 120,0 7 981,322 Végrehajtás Operatív Program 9 914,711 770,4 3 481,3

9 506,015 746,4 6 240,423 Nyugat-dunántúli Operatív Program 11 848,718 053,2 5 617,3

19 950,528 926,5 8 976,024 Közép-dunántúli Operatív Program 28 665,732 011,1 8 732,0

20 422,433 505,6 13 083,225 Dél-dunántúli Operatív Program 27 291,734 742,2 10 283,4

18 283,628 398,5 10 114,926 Dél-alföldi Operatív Program 27 162,033 241,4 10 115,5

34 916,350 639,0 15 722,727 Észak-alföldi Operatív Program 39 249,356 309,1 16 722,7

28 664,841 194,4 12 529,628 Észak-magyarországi Operatív Program 36 971,448 542,3 19 398,0

18 673,640 159,2 21 485,629 Közép-magyarországi Operatív Program 48 860,958 296,3 10 143,8

5 Területi Együttműködés

1 Európai Területi Együttműködés

4 830,15 446,7 616,61 ETE HU-SK 4 537,24 916,4

6 491,26 990,1 498,92 ETE HU-RO 9 406,89 704,9

1 279,41 391,0 111,63 ETE HU-SER 1 974,42 068,9

1 352,61 673,3 320,74 ETE HU-CRO 1 977,22 204,3 320,7

1 804,71 866,1 61,45 ETE SEES 2 795,92 948,7 150,0

20,5148,4 127,96 ETE AU-HU 337,690,0

6,752,0 45,37 ETE SLO-HU 34,814,6

148,5 148,58 ETE CES 54,237,7

48,6 48,69 INTERREG IVC 29,10,3

1 460,71 598,7 138,010 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 544,7593,3
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12,3 12,32 INTERACT 2007-2013 0,1 12,3

6 Egyéb uniós előirányzatok

11 020,011 972,0 952,03 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 3 606,25 964,6 3 365,4

4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 3,1272,2

5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 98,8 98,8

8 325,09 754,0 1 429,06 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 167,51 219,0 662,4

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

337,5 337,51 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 0,1347,3 338,1

1 150,0 1 150,02 Közreműködői intézményrendszer támogatása 14,01 219,6 1 150,0

4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 31,8

6 2007-től induló  EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 86,3

20 831,8 20 831,88 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 28 463,7 42 081,3

15 000,0 15 000,011 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 2 333,1 15 000,0

30 000,0 30 000,013 EU Önerő Alap 20 801,6 28 536,0

5 000,0 5 000,08 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 506,3 3 817,6

9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

4 896,05 068,8 172,81 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

4 896,05 644,8 748,82 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

4 896,05 760,0 864,03 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

4 896,05 760,0 864,04 Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

4 896,05 644,8 748,85 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

4 896,05 760,0 864,06 Emberi Erőforrás fejlesztési OP (EFOP)

11 833,713 922,0 2 088,37 Koordinációs OP (KOP)

10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

11,1 11,11 Duna Transznacionális Együttműködési Program 11,1

13,6 13,62 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 13,6

1,5 1,53 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 1,5

12,8 12,84 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 12,8

313,7 313,75 DUNA Program Irányító Hatóság

11 Vidékfejlesztési és halászati programok

1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
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XIX

59 869,483 059,6 23 190,21 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 77 030,5104 725,3 22 894,4

59 652,081 441,4 21 789,42 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 60 493,389 328,2 21 789,4

27 539,038 182,4 10 643,43 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció 
ösztönzése

29 653,339 890,2 9 843,4

14 502,918 690,8 4 187,94 IV. tengely: Leader programok 23 340,329 553,3 4 987,9

2 302,13 113,0 810,95 Technikai segítségnyújtás 4 070,65 504,1 810,9

2 Halászati Operatív Program

1 284,61 712,8 428,21 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása 
és forgalmazása (II. tengely)

1 172,11 663,3 428,2

487,5650,0 162,52 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 4,319,7 162,5

112,5150,0 37,53 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 110,1158,6 37,5

17 500,025 000,0 7 500,012 Új Vidékfejlesztési Program 2 667,9

2 060,0 2 060,013 Uniós Programok ÁFA fedezete 56,1991,8 1 840,0

14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

2 Egyéb EU által nem térített kiadások 3,0

15 SAPARD intézkedések 6,1275,3 295,8

483 750,6483 750,6483 750,6483 750,61 729 393,01 729 393,01 729 393,01 729 393,02 213 143,62 213 143,62 213 143,62 213 143,6Összesen: 802 955,7802 955,7802 955,7802 955,71 706 608,21 706 608,21 706 608,21 706 608,22 262 182,12 262 182,12 262 182,12 262 182,1

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

78,7 10 551,6Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása1 5 474,0 11 132,0

Működési költségvetés1
5 848,4Személyi juttatások1 7 585,7

1 554,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2 176,0

2 738,2Dologi kiadások3 2 520,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 26,8

437,8Egyéb működési célú kiadások5 1 285,8

Felhalmozási költségvetés2
51,1Beruházások6 705,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 69,8

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer2
22 958,7 79 692,53 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 30 047,3 83 047,8
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Működési költségvetés1
61 654,0Személyi juttatások1 53 701,7

14 758,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 14 251,9

23 323,4Dologi kiadások3 29 591,2

2 485,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4 3 703,1

32,8Egyéb működési célú kiadások5 4 008,0

Felhalmozási költségvetés2
387,9Beruházások6 3 834,7

9,0Felújítások7 2 771,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 6,3

166,0 2 127,44 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 7 058,8 2 112,6

Működési költségvetés1
1 427,7Személyi juttatások1 3 212,8

361,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 863,1

392,3Dologi kiadások3 1 932,5

Egyéb működési célú kiadások5 2 799,4

Felhalmozási költségvetés2
109,3Beruházások6 535,2

2,3Felújítások7 118,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 418,5

111,4 746,75 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 5 463,4 764,5

Működési költségvetés1
475,2Személyi juttatások1 918,1

132,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 248,1

248,7Dologi kiadások3 3 723,8

Egyéb működési célú kiadások5 1 081,9

Felhalmozási költségvetés2
1,5Beruházások6 128,5

Felújítások7 3,0

1 663,3 2 076,0Egyéb kulturális intézmények4 5 976,5 1 995,2

Működési költségvetés1
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1 670,5Személyi juttatások1 4 810,9

463,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 878,2

1 302,5Dologi kiadások3 1 335,3

133,0Egyéb működési célú kiadások5 113,2

Felhalmozási költségvetés2
157,2Beruházások6 284,8

11,0Felújítások7 7,0

1,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8
283 603,6 136 687,1Egyetemek, főiskolák5 310 736,1 176 648,3

Működési költségvetés1
174 877,7Személyi juttatások1 174 173,8

48 266,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 48 851,8

123 015,3Dologi kiadások3 182 498,6

30 194,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4 27 238,9

1 917,5Egyéb működési célú kiadások5 3 320,3

Felhalmozási költségvetés2
32 130,2Beruházások6 30 552,2

9 818,5Felújítások7 5 676,4

70,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8 287,7

Egyéb oktatási intézmények6
1 950,0 2 403,11 Oktatási Hivatal 8 226,4 2 484,7

Működési költségvetés1
1 250,1Személyi juttatások1 2 591,9

321,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 704,4

2 773,9Dologi kiadások3 6 362,2

Egyéb működési célú kiadások5 26,6

Felhalmozási költségvetés2
8,0Beruházások6 232,0

46,0 882,12 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 8 561,7 2 219,2

Működési költségvetés1
553,4Személyi juttatások1 2 617,4
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174,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 772,9

190,5Dologi kiadások3 3 323,9

Egyéb működési célú kiadások5 8,9

Felhalmozási költségvetés2
6,0Beruházások6 207,2

4,0Felújítások7
310,0 5 704,5Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal7 410,2 1 431,6

Működési költségvetés1
4 849,3Személyi juttatások1 1 754,3

972,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 95,2

168,8Dologi kiadások3 249,3

Egyéb működési célú kiadások5 1 854,1

Felhalmozási költségvetés2
23,6Beruházások6 29,9

356,0 1 078,5Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények8 538,4 1 389,9

Működési költségvetés1
667,0Személyi juttatások1 887,8

174,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 248,0

170,3Dologi kiadások3 747,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 119,5

Egyéb működési célú kiadások5 0,7

Felhalmozási költségvetés2
387,9Beruházások6 48,1

35,0Felújítások7 33,4

8 450,0 855,2Türr István Képző és Kutató Intézet9 14 631,1 876,0

Működési költségvetés1
3 647,3Személyi juttatások1 6 845,1

915,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 949,3

2 292,9Dologi kiadások3 3 991,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 2 288,0

Egyéb működési célú kiadások5 84,7
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Felhalmozási költségvetés2
450,0Beruházások6 451,3

2 000,0Felújítások7 520,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 6,9

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei10
3 304,9 4 222,81 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 25 818,4 4 368,6

Működési költségvetés1
4 466,5Személyi juttatások1 5 714,2

1 060,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 601,8

1 901,2Dologi kiadások3 6 455,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 300,5

Egyéb működési célú kiadások5 771,1

Felhalmozási költségvetés2
100,0Beruházások6 15 947,3

Felújítások7 0,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 2 365,3

505 597,0 616,02 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 587 485,4 7 126,4

Működési költségvetés1
218 149,7Személyi juttatások1 222 673,8

58 496,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 63 121,7

222 630,2Dologi kiadások3 253 265,6

21,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4 476,4

1 095,0Egyéb működési célú kiadások5 1 818,0

Felhalmozási költségvetés2
4 293,2Beruházások6 43 205,8

1 171,8Felújítások7 8 445,9

355,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8 628,8

5 127,9 12 442,1Közgyűjtemények11 8 038,5 14 783,6

Működési költségvetés1
8 266,0Személyi juttatások1 8 204,4

2 258,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2 242,1
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6 155,8Dologi kiadások3 13 524,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 4,3

6,1Egyéb működési célú kiadások5 195,8

Felhalmozási költségvetés2
682,6Beruházások6 2 049,8

200,9Felújítások7 406,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 74,8

4 697,5 8 820,8Művészeti intézmények12 7 981,0 10 204,6

Működési költségvetés1
7 189,8Személyi juttatások1 7 287,7

1 922,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 791,5

3 979,6Dologi kiadások3 7 340,9

2,7Egyéb működési célú kiadások5 65,4

Felhalmozási költségvetés2
363,4Beruházások6 952,3

60,0Felújítások7 8,1

Sportintézmények13
2 300,0 4 941,82 Nemzeti Sportközpontok 3 752,4 10 778,2

Működési költségvetés1
1 652,2Személyi juttatások1 2 105,9

462,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 581,3

3 454,9Dologi kiadások3 3 577,0

Egyéb működési célú kiadások5 366,4

Felhalmozási költségvetés2
1 671,8Beruházások6 8 273,6

Felújítások7 578,0

32 202,7 703,0Országos Mentőszolgálat14 38 733,9 1 125,0

Működési költségvetés1
19 720,2Személyi juttatások1 19 513,7

5 511,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 5 929,5

7 353,8Dologi kiadások3 6 441,6
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XX

Felhalmozási költségvetés2
320,0Beruházások6 6 364,1

Felújítások7 543,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 22,4

600,0Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ15 101,3 900,0

Működési költségvetés1
250,0Személyi juttatások1 195,4

67,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 56,5

222,5Dologi kiadások3 491,8

Felhalmozási költségvetés2
60,0Beruházások6 56,4

Felújítások7 2,2

2 605,8 12 306,1Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi 
intézetek

16 5 876,3 12 162,3

Működési költségvetés1
3 846,3Személyi juttatások1 4 151,7

1 010,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 200,4

9 690,3Dologi kiadások3 8 352,4

285,8Egyéb működési célú kiadások5 795,8

Felhalmozási költségvetés2
73,6Beruházások6 467,1

5,3Felújítások7 40,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 51,1

11 530,5 1 700,4Országos Vérellátó Szolgálat17 13 626,3 1 857,1

Működési költségvetés1
4 234,6Személyi juttatások1 4 223,5

1 073,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 208,0

7 372,4Dologi kiadások3 8 255,7

Egyéb működési célú kiadások5 12,2

Felhalmozási költségvetés2
530,0Beruházások6 1 568,1
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20,0Felújítások7 42,8

12 000,0 484 244,7Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei18 66 400,4 534 433,3

Működési költségvetés1
370 500,7Személyi juttatások1 399 818,1

99 996,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 121 400,2

25 747,3Dologi kiadások3 64 496,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 8 582,8

Egyéb működési célú kiadások5 639,8

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 3 954,9

Felújítások7 579,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 95,3

26,0 949,6Emberi Erőforrás Támogatáskezelő19 1 571,0 1 328,3

Működési költségvetés1
593,4Személyi juttatások1 1 069,7

157,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 318,3

203,6Dologi kiadások3 486,3

Egyéb működési célú kiadások5 1 110,0

Felhalmozási költségvetés2
21,0Beruházások6 17,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok20

1 Beruházás

4 Kulturális beruházások

605,5 605,52 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 10,0

2 Normatív finanszírozás

17 650,5 17 650,52 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 462,218 319,8 17 566,3

155 572,2 155 572,23 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 861,6189 174,2 187 827,8

1 127,4 1 127,44 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 551,02 206,7 1 660,9

3 Felsőoktatási feladatok támogatása

318,6 318,61 Felsőoktatás speciális feladatai 11,2373,3 297,3

300,0 300,02 Lakitelek Népfőiskola támogatása 300,0 300,0
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XX

9 850,0 9 850,03 Kiválósági támogatások 683,6 457,3

11 000,0 11 000,04 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 59,81 700,0

33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció 3,1

4 Közoktatási feladatok támogatása

1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi kompenzációja 2,177,3 43,7

109,9 109,94 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 55,5177,8 194,0

1 381,2 1 381,25 Nemzeti Tehetség Program 50,9860,4 1 381,2

6 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 25,0

1 000,0 1 000,08 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 213,6 614,7

9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 57,7 92,0

400,0 400,011 Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása 0,7400,0 400,0

5 Egyéb feladatok támogatása

15 "Útravaló" ösztöndíj program 1,4108,8

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

668,2 668,21 Határon túli oktatási feladatok támogatása 5,0678,6 621,5

57,5 57,52 Határon túli kulturális feladatok támogatása 300,6352,8 49,5

1 500,0 1 500,03 Határtalanul! program támogatása 14,8278,0 354,7

101,8 101,819 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 2,5167,6 125,4

20 Maradványelszámolás 24,8415,5

23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása 0,3

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

115,6 115,61 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 123,4 116,1

272,7 272,72 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 282,9 271,9

5 Kétoldalú munkatervi feladatok

4,5 4,52 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,5 4,5

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

11,8 11,82 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 0,797,0 87,7

9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

6 EU-tagságból eredő együttműködések

14,0 14,02 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 15,0 14,0

8 Európai uniós programok előfinanszírozása 45,865,6
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11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

79,3 79,31 Filmszakmai támogatások 2,099,1 117,5

260,0 260,03 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 261,2 260,0

200,0 200,017 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak 
restaurálása

178,0

500,0 500,018 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása

555,0 555,020 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 60,0453,7 379,4

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

116,0 116,01 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő 
programja

1,089,7 86,2

127,0 127,02 Közművelődési szakmai feladatok 25,0351,5 284,3

6 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása 59,8

8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért 0,6

13 Művészeti tevékenységek

540,0 540,04 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 87,72 126,6 1 124,8

1 548,8 1 548,85 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok  (működési és művészeti 
pályázatok)

18,61 606,1 1 542,3

90,0 90,09 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

1 525,0 1 525,010 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 1 478,5 1 525,0

1 840,0 1 840,011 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének 
támogatása

1 840,0 1 840,0

63,4 63,412 Egyéb színházi támogatások 63,4 63,4

355,0 355,014 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 4,1448,8 375,4

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok

30,5 30,51 Zánka - Új Nemzedék Központ működésének támogatása 9,9 9,9

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 0,32,6

28,7 28,72 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 9,922,3 30,7

3,0 3,03 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3,0

130,0 130,04 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 10,5204,0 130,0
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16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

67,9 67,91 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 80,8202,2 64,7

92,0 92,06 Családpolitikai Programok 0,2135,4 119,6

83,0 83,07 Családpolitikai célú pályázatok 1,8116,4 82,8

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások

1 610,0 1 610,01 Gyermekvédelmi Lakás Alap 5,51 407,0 1 610,0

3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 0,42,7

5 Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása 1,3

900,0 900,06 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 2,5670,0 897,6

620,0 620,07 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 1,4585,3 620,0

115,0 115,018 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 79,989,1 107,4

19 Szociális célú humánszolgáltatások

67 343,5 67 343,51 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 3 528,380 056,0 76 224,3

5 495,4 5 495,44 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont 
és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

40,25 668,0 5 480,5

5 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 2,2

383,3 383,37 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel 
történő finanszírozása

680,8 528,9

8 Nem önkormányzati fenntartók részére biztosított szociális - és gyermekvédelmi 
ágazati pótlék

2 870,2 3 482,0

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

163,9 163,93 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása 3,4176,4 163,4

257,3 257,36 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 10,4447,2 256,6

479,5 479,58 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 27,4475,7 478,2

450,9 450,912 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 0,6638,9 449,7

190,0 190,013 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok 
támogatása

0,6212,8 189,4

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

221,6 221,62 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 5 131,83 525,4 229,7

1 506,1 1 506,13 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 1 899,8 1 741,1

700,0 700,013 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 700,0 700,0

370,0 370,019 Patika hitelprogram kamattámogatása 0,6 0,7
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20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 800,0824,8 2 801,4

23 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 100,0

5 510,25 510,224 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása 3 418,22 447,4

23 Sporttevékenység támogatása

979,1 979,14 Versenysport támogatása 6,11 505,3 1 417,1

1 710,0 1 710,05 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá 
az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása

1 917,9 1 910,0

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai 
fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

2 005,7 2 005,71 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 251,02 381,3 2 005,7

2 548,5 2 548,52 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 0,12 548,5 2 548,5

187,7 187,74 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 187,7 187,7

1 925,8 1 925,87 Utánpótlás-nevelési feladatok 667,62 981,6 1 925,8

327,0 327,08 Fogyatékosok sportjának támogatása 0,2405,2 367,0

200,0 200,010 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 200,0 200,0

140,2 140,27 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 182,3596,7 569,9

131,4 131,49 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása 0,6

372,0 372,023 Szabadidősport támogatása 54,7955,8 707,0

466,7 466,724 Diák- és hallgatói sport támogatása 3,4472,3 466,7

25,0 25,025 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 33,6 25,0

37,2 37,228 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 0,132,8 37,2

12 551,4 12 551,429 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, 
valamint sportszövetségek adósságrendezése

57,014 546,5 12 542,4

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

714,0 714,010 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő 
feladatainak támogatása

771,1 714,0

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

548,4 548,42 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 321,61 734,1 2 673,6

1 549,0 1 549,03 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó 
fejlesztések

2 488,9 1 549,0

4 900,0 4 900,04 Győr Aréna beruházás támogatása 4 900,0 4 900,0

302,5 302,512 Magyar Sport Háza támogatása 2,1226,9 302,5

13 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása
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1 793,2 1 793,22 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a 
Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása

6,05 196,2 1 793,2

14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

400,0 400,01 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0

560,0 560,02 Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 560,0

560,0 560,03 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 560,0

500,0 500,04 Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0

500,0 500,05 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 80,1 500,0

500,0 500,06 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0

500,0 500,07 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 42,1 500,0

560,0 560,08 Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 44,5 560,0

560,0 560,09 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 200,0 560,0

560,0 560,010 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 560,0 560,0

560,0 560,011 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 560,0

560,0 560,012 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 53,9 560,0

560,0 560,013 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 156,3 560,0

220,0 220,014 Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 110,0 220,0

600,0 600,015 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 32,7 600,0

600,0 600,016 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 600,0 600,0

600,0 600,017 Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 600,0

400,0 400,018 Ajka labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 400,0

400,0 400,019 Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 400,0

400,0 400,020 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 30,2 400,0

400,0 400,021 Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0

400,0 400,022 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 400,0

400,0 400,023 Szolnok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 400,0

400,0 400,024 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 220,0 400,0

120,0 120,025 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 120,0

120,0 120,026 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 120,0 120,0

95,0 95,027 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

20 268,6 20 268,615 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 19 553,9
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3 707,0 3 707,016 Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása

2 315,3 2 315,317 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 2 259,6

4 020,6 4 020,618 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 1 627,0 4 001,0

2 000,0 2 000,019 A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

1 585,8

4 625,8 4 625,820 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása)

1 296,1 4 625,8

4 500,0 4 500,021 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 4 500,0

1 750,0 1 750,022 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 253,7 1 750,0

606,5 606,523 Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása 606,5 606,5

2 098,0 2 098,024 Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok  fejlesztésének  támogatása 2 098,0 2 098,0

240,0 240,025 Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása 240,0 240,0

120,0 120,026 Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása 120,0 120,0

120,0 120,027 Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása 120,0 120,0

200,0 200,028 Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása 200,0

3 000,0 3 000,029 Tornaterem-építési program 2 886,0

3 000,0 3 000,030 Tanuszoda-fejlesztési program 2 888,4

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása 16,81 986,8

4 Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése 280,0

7 A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése 100,1

10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások 1,10,8

11 A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása 170,0

13 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 0,4737,8 51,1

3 041,4 3 041,415 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 900,0 3 041,4

620,0 620,016 Klebelsberg kastély felújítása 80,0

300,0 300,017 Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei Református Fiatalok 
Háza" projektje

300,0 300,0

350,0 350,018 Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár program" 350,0 350,0

420,0 420,019 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztés 420,0

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott 
intézmények támogatása
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1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

184,3 184,32 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 184,3

35,0 35,014 Autizmus Alapítvány 35,0 35,0

250,0 250,019 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 2,8255,6 247,5

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

1 360,0 1 360,010 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 14,81 312,9 1 262,0

50,0 50,012 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 50,0 50,0

50,0 50,027 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 1,5

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

7 991,8 7 991,82 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 91,49 191,2 9 012,6

210,9 210,93 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 210,4 210,4

603,5 603,54 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása 440,4 612,2

92,4 92,45 Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása 0,890,8 90,0

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

114,8 114,82 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 1,0191,8 169,9

450,0 450,03 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 58,7489,1 504,0

30,0 30,04 Magyar Írószövetség támogatása 63,3 30,0

25,0 25,05 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 25,0 25,0

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

100,1 100,11 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,1 100,1

30,0 30,02 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 30,0

51,3 51,33 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 56,4 51,3

30,0 30,04 Magyar ILCO Szövetség támogatása 30,0 30,0

20,0 20,05 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0 20,0

20,0 20,06 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 40,0 40,0

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

208,5 208,55 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok 
támogatása

0,2468,8 207,9

136,5 136,56 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 136,1 136,1

173,2 173,27 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 172,7 172,7
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168,0 168,08 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 167,6 167,6

173,2 173,29 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 172,7 172,7

20,0 20,010 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 20,0 20,0

52,5 52,511 Autisták Országos Szövetsége 52,4 52,4

21,0 21,012 Siketvakok Országos Egyesülete 21,0 21,0

41,5 41,513 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos 
Szövetsége

41,6 41,5

618,7 618,721 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 960,3 617,1

40,0 40,023 Dévény Anna Alapítvány 40,1 40,0

26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

423,0 423,02 Magyar Olimpiai Bizottság 423,0 423,0

141,3141,332 A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő feladatok

100,0100,035 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 46,01,9

2 075,6 2 075,639 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 72,52 218,0 2 096,8

44 Kríziskezelő program 0,7

720,0 720,046 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 29,21 085,6 712,0

34 313,5 34 313,547 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 462,339 667,2 36 890,7

29,9 29,948 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 74,5811,1 1 524,5

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

25,0 25,03 Emlékpont Központ támogatása 25,0 25,0

10,0 10,07 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 1 220,03 230,0 2 651,5

883,8 883,851 Fejezeti általános tartalék 30,5 0,2

52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 597,32 824,5 1 950,0

3 380,0 3 380,054 Nemzeti Együttműködési Alap 61,23 013,9 2 974,2

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési 
intézmények, kulturális programok)

2 846,0 2 846,01 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 0,12 846,0 2 846,0

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

3 100,0 3 100,01 Hittanoktatás támogatása 0,13 100,0 3 100,0

10 580,0 10 580,03 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 10 021,7 10 580,0

17 870,8 17 870,84 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 17 477,1 17 870,8
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5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

1 440,0 1 440,01 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka - Bevett egyházak

1 440,0 1 440,0

210,0 210,04 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon 
túli egyház és annak belső egyházi jogi személye

208,4 210,0

1 350,0 1 350,07 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 5,23 722,3 4 114,3

1 200,0 1 200,08 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása 1 200,0 1 200,0

706,0 706,09 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 1 038,63 363,0 4 949,9

10 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése 1 128,8 172,7

3 000,0 3 000,011 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális 
fejlesztése

3 000,0 3 000,0

150,0 150,012 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 78,2 150,0

600,0 600,013 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása 680,0 680,0

14 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 1 189,5 1 200,0

1 314,4 1 314,456 Nemzetiségi támogatások 4,41 516,4 1 313,1

57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

43,7 43,71 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7

44,9 44,92 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9

144,5 144,53 Országos Horvát Önkormányzat és Média 144,5 144,5

214,1 214,14 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1

89,6 89,65 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6

267,2 267,26 Országos Roma Önkormányzat és Média 267,2 267,2

47,0 47,07 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 47,0 47,0

42,5 42,58 Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5

128,0 128,09 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0

64,0 64,010 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0

78,7 78,711 Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7

36,1 36,112 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 36,1 36,1

36,2 36,213 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 36,2

58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

30,8 30,81 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 30,8 30,8
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15,0 15,02 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 
támogatása

15,0 15,0

65,5 65,53 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 65,5 65,5

125,6 125,64 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 
támogatása

125,6 125,6

27,5 27,55 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 
támogatása

27,5 27,5

78,6 78,66 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6

25,8 25,87 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 25,8 25,8

7,0 7,08 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0

118,8 118,89 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 118,8 118,8

46,4 46,410 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 46,4 46,4

54,7 54,711 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 54,7 54,7

7,8 7,812 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,8 7,8

8,0 8,013 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0

14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 2,1 2,1

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok

60,0 60,04 Roma kultúra támogatása 96,1 1 016,1

510,0 510,05 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, 
szakkollégiumok

74,3742,9 479,4

66,0 66,06 Felzárkózás-politika koordinációja 19,02,1 20,4

2 067,1 2 067,17 Roma ösztöndíj programok 45,3969,4 783,1

8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása 3,8626,4

1 050,0 1 050,09 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések 15,1721,2 978,0

60 Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok

4 Civil és non-profit szervezetek támogatása 1,411,0 7,0

6 Nemzeti Civil Alapprogram 38,551,0

1 273 388,81 273 388,81 273 388,81 273 388,8904 837,5904 837,5904 837,5904 837,52 178 226,32 178 226,32 178 226,32 178 226,31 -  20. cím összesen: 1 421 603,01 421 603,01 421 603,01 421 603,01 178 070,01 178 070,01 178 070,01 178 070,02 534 105,42 534 105,42 534 105,42 534 105,4

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap21

1 Családi támogatások

340 178,91 Családi pótlék 866,7329 246,9
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cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
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név
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előirányzat

2014. évi teljesítés
XX

5 358,02 Anyasági támogatás 0,75 767,4

68 719,73 Gyermekgondozási segély 84,760 250,1

14 032,74 Gyermeknevelési támogatás 28,612 487,0

2 840,85 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 2 237,1

6 340,76 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 5 798,8

6 667,27 Életkezdési támogatás 5 186,4

2 081,08 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 231,91 969,5

2 Korhatár alatti ellátások

85 871,41 Szolgálati járandóság 83 307,8

89 684,12 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 90 086,4

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

9 117,01 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 9 113,9

3 003,62 Mezőgazdasági járadék 2 651,5

31 580,43 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 60,333 278,7

18 857,54 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 14 694,5

3 764,55 Házastársi pótlék 3 583,9

54,96 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 52,3

444,07 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 3,1385,9

4 Különféle jogcímen adott térítések

18 850,01 Közgyógyellátás 17 642,2

5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400,0

1 689,64 Folyósított ellátások utáni térítés 1 689,6

714 536,0714 536,0714 536,0714 536,021. cím összesen: 1 276,01 276,01 276,01 276,0684 829,9684 829,9684 829,9684 829,9

1 520,0Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása22 1 519,3

250,0Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása26
1,0Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel27

1 273 388,81 273 388,81 273 388,81 273 388,8904 838,5904 838,5904 838,5904 838,52 894 532,32 894 532,32 894 532,32 894 532,3Összesen: 1 421 603,01 421 603,01 421 603,01 421 603,01 179 346,01 179 346,01 179 346,01 179 346,03 220 454,63 220 454,63 220 454,63 220 454,6

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
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előirányzat

2014. évi teljesítés
XXX

66,3 2 246,3Gazdasági Versenyhivatal igazgatása1 258,2 2 265,4

Működési költségvetés1
1 042,4Személyi juttatások1 1 121,3

291,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 329,6

552,3Dologi kiadások3 627,6

197,3Egyéb működési célú kiadások5 441,9

Felhalmozási költségvetés2
229,3Beruházások6 227,6

Felújítások7 130,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 28,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok2
45,8 45,82 Fejezeti tartalék 45,8 45,8

2 292,12 292,12 292,12 292,166,366,366,366,32 358,42 358,42 358,42 358,4Összesen: 2 311,22 311,22 311,22 311,2258,2258,2258,2258,22 953,32 953,32 953,32 953,3

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

511,1 7 553,0Központi Statisztikai Hivatal1 1 594,1 7 733,9

Működési költségvetés1
4 864,8Személyi juttatások1 5 021,5

1 279,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 460,3

1 663,9Dologi kiadások3 2 124,4

22,3Egyéb működési célú kiadások5 28,3

Felhalmozási költségvetés2
178,1Beruházások6 417,3

20,0Felújítások7 112,8

35,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8 27,7

9,0 180,2KSH Könyvtár4 16,3 195,6

Működési költségvetés1
122,2Személyi juttatások1 115,4

32,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 35,1

34,7Dologi kiadások3 58,3
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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előirányzat

2014. évi teljesítés
XXXI

Egyéb működési célú kiadások5 0,1

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 5,7

Felújítások7 1,2

30,9 138,5KSH Népességtudományi Kutató Intézet5 94,7 129,6

Működési költségvetés1
104,9Személyi juttatások1 117,4

28,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 28,1

36,3Dologi kiadások3 47,2

Egyéb működési célú kiadások5 0,4

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 2,9

Fejezeti kezelésű előirányzatok6
600,0 600,01 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 483,4 483,4

8 471,78 471,78 471,78 471,7551,0551,0551,0551,09 022,79 022,79 022,79 022,7Összesen: 8 542,58 542,58 542,58 542,51 705,11 705,11 705,11 705,110 087,510 087,510 087,510 087,5

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

MTA Titkársága1
18,1 1 100,81 MTA Igazgatása 325,5 1 499,9

Működési költségvetés1
802,2Személyi juttatások1 875,7

205,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 259,0

76,0Dologi kiadások3 283,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 0,1

Egyéb működési célú kiadások5 72,5

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások6 184,4

15,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 107,2

21,1 4 713,82 MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak 15,7 4 568,9

Működési költségvetés1
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név
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előirányzat

2014. évi teljesítés
XXXIII

3 735,0Személyi juttatások1 3 637,8

965,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 964,6

34,9Dologi kiadások3 16,0

Egyéb működési célú kiadások5 48,1

2 380,83 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások 2 424,0

Működési költségvetés1
1 895,7Személyi juttatások1 1 880,1

483,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 514,8

1,6Dologi kiadások3 1,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 40,0

Egyéb működési célú kiadások5 75,3

203,74 MTA Köztestületi feladatok 0,8 182,9

Működési költségvetés1
107,4Személyi juttatások1 81,2

16,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 11,2

76,9Dologi kiadások3 75,8

3,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 10,3

MTA Könyvtár és Információs Központ2
230,7 556,41 MTA Könyvtár és Információs Központ 276,8 615,4

Működési költségvetés1
412,8Személyi juttatások1 381,2

106,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 103,8

250,1Dologi kiadások3 479,0

Egyéb működési célú kiadások5 7,6

Felhalmozási költségvetés2
18,0Beruházások6 21,3

Felújítások7 17,8

2 MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program 2 452,7 3,3

Működési költségvetés1
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név
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előirányzat

2014. évi teljesítés
XXXIII

Személyi juttatások1 15,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 3,6

Dologi kiadások3 2 482,8

Egyéb működési célú kiadások5 0,1

12 859,2 14 441,1MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek3 16 083,7 24 987,6

Működési költségvetés1
14 412,0Személyi juttatások1 17 028,9

3 863,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 4 664,6

7 720,1Dologi kiadások3 11 760,7

117,0Egyéb működési célú kiadások5 864,1

Felhalmozási költségvetés2
1 080,2Beruházások6 4 801,1

97,3Felújítások7 829,9

10,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 43,9

15,0 2 691,6MTA Támogatott Kutatóhelyek4 1 386,5 4 667,6

Működési költségvetés1
1 900,3Személyi juttatások1 2 429,7

479,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 677,8

322,0Dologi kiadások3 1 127,4

Egyéb működési célú kiadások5 32,4

Felhalmozási költségvetés2
5,2Beruházások6 693,6

MTA egyéb intézmények5
586,0 713,51 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 2 015,4 2 088,3

Működési költségvetés1
338,5Személyi juttatások1 360,3

91,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 86,9

826,5Dologi kiadások3 1 012,9

Egyéb működési célú kiadások5 10,3

Felhalmozási költségvetés2
43,3Beruházások6 145,9
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2014. évi teljesítés
XXXIII

Felújítások7 436,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 34,3

301,7 222,12 MTA Jóléti intézmények 207,9 295,2

Működési költségvetés1
230,2Személyi juttatások1 210,0

66,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 61,0

224,9Dologi kiadások3 168,4

Egyéb működési célú kiadások5 1,6

Felhalmozási költségvetés2
2,2Beruházások6 10,5

Felújítások7 39,9

84,7 150,23 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 58,3 175,4

Működési költségvetés1
112,1Személyi juttatások1 107,3

30,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 31,6

91,9Dologi kiadások3 62,0

0,6Egyéb működési célú kiadások5 6,4

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 1,7

Felújítások7 8,4

1,5 12,14 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 12,5

Működési költségvetés1
9,1Személyi juttatások1 7,9

2,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2,3

2,1Dologi kiadások3 2,2

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 0,1

363,8OTKA Iroda6 88,0 364,7

Működési költségvetés1
200,5Személyi juttatások1 266,0

49,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 73,1
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XXXIII

103,5Dologi kiadások3 120,3

Egyéb működési célú kiadások5 0,8

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások6 18,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok7
80,9 80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy 

Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
80,9 80,9

46,6 46,62 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 46,3 46,0

10,0 10,03 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 10,0 10,0

7 686,0 7 686,04 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 134,81 855,4 1 050,7

198,5 198,55 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 2,2172,3 167,0

1 076,9 1 076,96 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 10,5

1 742,0 1 742,07 Infrastruktúra fejlesztés 9,9

3 388,7 3 388,78 Lendület Program 4,0

898,3 898,39 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 12,913,3

337,9 337,910 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 58,9198,6 141,3

846,0 846,011 Posztdoktori pályázatok támogatása

600,0 600,012 Szakmai feladatok teljesítése 961,941,0 11,6

300,0 300,013 Kiválósági központok támogatása

723,8 723,814 Központi kezelésű felújítások 114,088,8

3 600,0 3 600,015 MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása 4,41 292,8 2 383,1

16 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatás maradványa 1,3

17 Központi kiadványok támogatása 2,4

49 085,549 085,549 085,549 085,514 118,014 118,014 118,014 118,063 203,563 203,563 203,563 203,5Összesen: 45 776,345 776,345 776,345 776,324 220,824 220,824 220,824 220,864 699,464 699,464 699,464 699,4

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága1
1 708,11 MMA Titkárság Igazgatása 62,8 4 160,5

Működési költségvetés1
558,0Személyi juttatások1 389,7

150,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 103,0
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619,5Dologi kiadások3 804,9

Felhalmozási költségvetés2
380,0Beruházások6 2 834,5

Felújítások7 2,8

2 191,12 MMA köztestületi feladatok 1 566,7

Működési költségvetés1
1 538,0Személyi juttatások1 921,1

417,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 200,3

236,1Dologi kiadások3 343,9

Egyéb működési célú kiadások5 11,8

109,43 Művészetelméleti- és Módszertani Kutatóintézet 25,3

Működési költségvetés1
54,0Személyi juttatások1 0,8

15,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 0,2

20,0Dologi kiadások3 14,7

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok4
100,0 100,01 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 0,197,1 100,0

153,0 153,02 Magyar Művészetek Háza Programok 0,580,6 90,9

10,0 10,03 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

5 Művészeti könyv- és folyóirat támogatás 0,8

50,0 50,06 Kutatási tevékenység támogatása 0,212,9 0,7

160,0 160,07 Pályázati alapok 2,3150,0 154,4

13,0 13,08 Vigadó Galéria kiállításai

39,4 39,410 Fejezeti tartalék 39,4

11 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 558,7 599,7

4 534,04 534,04 534,04 534,04 534,04 534,04 534,04 534,0Összesen: 6 737,66 737,66 737,66 737,665,965,965,965,96 527,86 527,86 527,86 527,8

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK
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Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai1

1 Devizahitelek kamatelszámolásai

1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek 
kamatelszámolásai

24 321,32 EBB hitelek kamatelszámolásai 21 178,1

148,63 KfW hitelek kamatelszámolásai 155,8

3 310,14 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2 685,9

1 002,46 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 1 033,9

388,47 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 403,7

0,48 EBRD hitelek kamatelszámolásai 0,4

27 619,79 EB/IMF hitelek kamatelszámolásai 28 529,1

84,111 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) 1 694,5

6 053,512 Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 10 027,9

2 Belföldi devizahitelek kamata

1 531,21 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata

2 Devizakötvények kamatelszámolásai

1 Külföld felé

432,7267 072,51 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 2 043,6317 791,4

47,45 Devizaszámla kamatelszámolásai

525,86 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai

4 M2M-tel kapcsolatos kamatok 160,5140,3

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai2

1 Forinthitelek kamatelszámolásai

2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai

23 368,018 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 20 686,3

2 771,819 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 2 582,8

393,320 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 674,7

5 346,521 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai 6 754,7

2 Államkötvények kamatelszámolása

1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

82 338,1636 280,01 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 302 813,9772 496,5
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2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

383,81 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 286,2

1 602,12 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 1 441,7

5 733,64 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények 
kamatelszámolásai

5 641,9

393,17 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása 328,3

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai

90 499,01 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 55,984 743,5

66 579,12 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 66 900,9

8 431,34 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 29 053,9

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai3

1 Jutalékok és egyéb költségek

1 Deviza elszámolások

4 230,01 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 2 990,0

18 286,92 Forint elszámolások 25 080,2

58 142,73 Tranzakciós illeték 70 404,6

1 700,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 575,3

1 063,03 Adósságkezelés költségei 1 063,0

91 642,691 642,691 642,691 642,61 248 437,81 248 437,81 248 437,81 248 437,8Összesen: 334 456,1334 456,1334 456,1334 456,11 446 963,31 446 963,31 446 963,31 446 963,3

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései1
358 800,01 Társasági adó 394 813,0

22 600,03 Hitelintézeti járadék 20 582,3

144 000,04 Pénzügyi szervezetek különadója 148 554,6

34 500,05 Cégautóadó 31 673,0

67 000,06 Egyszerűsített vállalkozói adó 96 829,4

65 000,07 Bányajáradék 62 962,9

33 000,08 Játékadó 34 563,0

9 Ökoadó

17 300,01 Energiaadó 14 613,2
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7 500,02 Környezetterhelési díj 5 470,9

21 300,010 Egyéb befizetések 24 150,5

61 100,011 Energiaellátók jövedelemadója 34 959,3

65 000,012 Rehabilitációs hozzájárulás 65 952,9

13 Egyes ágazatokat terhelő különadó -969,6

78 000,014 Kisadózók tételes adója 42 206,8

45 400,015 Kisvállalati adó 12 680,9

53 000,016 Közműadó 55 021,1

19 188,917 Korkedvezmény-biztosítási járulék 19 122,8

18 Reklámadó 3 273,3

Fogyasztáshoz kapcsolt adók2
3 014 089,61 Általános forgalmi adó 3 035 580,2

931 900,02 Jövedéki adó 918 930,3

16 300,03 Regisztrációs adó 18 810,1

57 000,04 Távközlési adó 55 955,0

269 400,05 Pénzügyi tranzakciós illeték 277 923,5

28 000,06 Biztosítási adó 28 749,1

Lakosság költségvetési befizetései3
1 550 000,01 Személyi jövedelemadó 1 589 055,4

200,02 Egyéb lakossági adók 443,9

110 000,04 Lakossági illetékek 120 273,9

39 000,05 Gépjárműadó 42 402,3

900,06 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek 
különadója

1 548,5

7 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 26,3

Egyéb költségvetési bevételek4

1 Vegyes bevételek

4 366,08 Egyéb vegyes bevételek 23 850,6

3 871,09 Kezesség-visszatérülés 4 170,0

11 TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések -2,2

2 Központosított bevételek
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44 279,61 Bírságbevételek 38 365,5

51 641,12 Termékdíjak 49 794,2

16 270,23 Egyéb központosított bevételek 18 475,6

133 858,34 Megtett úttal arányos útdíj 127 534,9

13 000,05 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 7 783,8

Költségvetési befizetések5
30 699,91 Központi költségvetési szervek 26 603,9

2 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések

12 000,01 Központi költségvetési szervek 4 030,2

11 500,02 Helyi önkormányzati költségvetési szervek 5 413,0

8 004,03 Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések 7 904,5

10 000,04 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése 10 000,0

1 298,57 Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése 184 677,7

9 Önkormányzatok befizetései 9 733,6

Egyéb uniós bevételek7
9 300,02 Vámbeszedési költség megtérítése 10 986,3

192,03 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 206,2

4 Uniós támogatások utólagos megtérülése

22 953,84 Kohéziós Alap 14 072,6

5 Strukturális Alapok 3 413,8

Tőke követelések visszatérülése8
350,11 Kormányhitelek visszatérülése 335,6

10 412,02 Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése 10 579,5

4 000,0Diákhitel tartozások részleges elengedése27
504,0Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása28 310,2

Lakástámogatások29
159 200,01 Egyéb lakástámogatások 127 959,9

Vállalkozások folyó támogatása30

2 Egyéb vállalati támogatások

1 Termelési támogatás
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225,02 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek átvállalása

211,7

5,07 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 0,8

3 Normatív támogatások

14 000,03 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 15 663,3

600,04 Fuvarozók kamattámogatása 16,2

104 000,0Szociálpolitikai menetdíj támogatás31 103 243,9

Egyéb költségvetési kiadások32

1 Vegyes kiadások

3 000,04 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 2 399,4

1,05 Szanálással kapcsolatos kiadások

500,06 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1 158,9

7 Védelmi felkészítés előirányzatai

497,01 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

1 100,02 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások -252,1

4 000,011 Egyéb vegyes kiadások 4 024,2

7 800,012 1% SZJA közcélú felhasználása 7 000,0

2,519 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 20,6

1,021 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések

1 620,022 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 500,1

5 000,023 Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások

24 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja 1,0

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése33
200,03 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

4 910,04 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 3 629,0

18 163,05 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 11 555,9

1 900,07 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség

1 026,7

700,010 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési 
kötelezettség

255,8

100,013 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 0,9
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5 200,014 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 2 367,4

934,515 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség

100,016 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 44,2

17 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési 
kötelezettség

54,8

18 Téves utalások rendezése 0,2

12,019 Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 12,0

100,020 E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési 
kötelezettség

Kormányzati rendkívüli kiadások34

2 Pénzbeli kárpótlás

1 670,91 Pénzbeli kárpótlás 1 705,7

2 650,32 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 2 677,6

72,73 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 72,7

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz35

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

1 2014. évi kompenzáció 63,6

7 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 7,8

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

2 2014. évi kompenzáció 47,0

370 413,34 Járulék címen átadott pénzeszköz 370 413,3

345 000,05 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz 335 731,0

6 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 53,8

92 185,08 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E.Alapnak 92 185,0

109 787,69 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 93 619,6

Nemzetközi elszámolások kiadásai36

1 Nemzetközi tagdíjak

744,31 IBRD alaptőkeemelés 745,3

1 129,52 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1 131,1

5,23 CEB tagdíj 2,7

30,04 Bruegel tagdíj 30,4
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XLII

5 330,85 EIB tőkeemelés 5 639,2

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1 192,11 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 192,1

45,02 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 14,2

36,93 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz

98,34 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz

40,03 Egyéb kiadások 34,6

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez37
36 547,91 ÁFA alapú hozzájárulás 37 170,0

232 975,62 GNI alapú hozzájárulás 234 532,1

19 155,73 Brit korrekció 19 164,8

64 000,0A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami 
támogatások

38 68 753,9

1,7Követeléskezelés költségei41
Alapok támogatása42

1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

95 936,72 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak 95 936,7

11 107,52 Bethlen Gábor Alap támogatása 14 154,1

9 866,73 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 9 631,5

12,44 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 12,4

Kárenyhítési Keret43 3 660,3

7 493 475,07 493 475,07 493 475,07 493 475,01 738 411,11 738 411,11 738 411,11 738 411,1Összesen: 7 714 088,17 714 088,17 714 088,17 714 088,11 670 587,51 670 587,51 670 587,51 670 587,5

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek1

1 Értékesítési bevételek

8 000,01 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 6 931,4

50,02 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 1 581,0

3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

18 541,71 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 17 390,0
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XLIII

2 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 89,1

4 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel 41 854,5

120 000,06 Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek 130 800,0

2 Hasznosítási bevételek

1 Bérleti díjak

125,61 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott 
bérleti díj

122,0

528,03 Egyéb bérleti díj 1 856,2

1 548,02 Vagyonkezelői díj 2 914,3

28 580,03 Osztalékbevételek 35 637,3

4 Koncessziós díjak

2 100,01 Szerencsejáték koncessziós díj 1 197,3

988,82 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 273,7

1 440,53 Bányakoncessziós díj 1 897,6

826,04 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 1 056,1

500,03 Egyéb bevételek 9 002,9

10 000,04 Tőkekivonás 10 000,2

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások2

1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

37 000,01 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan 
beruházások

36 110,9

10 066,02 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 24 122,0

8 394,03 Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése 8 386,2

650,02 Egyéb eszközök vásárlása 239,9

4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

27 814,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 55 823,3

13 450,02 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 900,0

79 186,33 A Főgáz Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 79 050,0

56 000,04 Az Antenna Hungária Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 56 000,0

14 000,05 Az AVE Magyarország Kft. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 14 000,0
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XLIII

10 157,16 Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. megvásárlásával kapcsolatos 
kiadások

10 157,1

7 Az MKB Bank Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 17 069,8

1 113,05 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával 
kapcsolatos kiadások

1 113,0

6 208,06 Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ 
létrehozásával kapcsolatos  kiadások

6 875,0

1 580,07 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 2 664,3

600,08 Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások

520,09 A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ 
létrehozásával kapcsolatos kiadások

126,5

8 550,010 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetéséhez szükséges 
fejlesztések

8 550,0

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

3 777,01 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 3 213,0

1 260,02 Ingatlanok őrzése 1 188,2

2 500,03 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása 500,7

1 740,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 3 693,0

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása

1 186,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 12 515,0

5 100,02 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 5 512,8

1 000,03 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

4 Filmszakmai fejlesztésekkel kapcsolatos támogatás 450,0

3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások

30,01 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések

200,02 Kezesi felelősségből eredő kifizetések

30,03 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések

9 300,05 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok 
finanszírozása

11 616,8

1 500,06 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 735,2

374,07 Egyéb szerződéses kötelezettségek 10,6

8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások
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XLIII

1 800,01 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 353,4

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

700,01 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 635,0

1 500,02 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1 612,9

100,03 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 29,6

40,02 Eljárási költségek 39,8

3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása

7 400,01 Az MNV Zrt. működésének támogatása 7 400,0

600,02 Az MFB Zrt. működésének támogatása 600,0

10 300,04 Átcserélhető kötvény kamatfizetése 9 318,9

2 500,05 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 3 730,1

1 500,07 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 775,8

5 000,05 Fejezeti tartalék

1 000,08 ÁFA elszámolás 6 130,1

193 228,6193 228,6193 228,6193 228,6335 725,4335 725,4335 725,4335 725,4Összesen: 262 603,6262 603,6262 603,6262 603,6394 248,9394 248,9394 248,9394 248,9

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 
ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek1

1 Értékesítési bevételek

1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek

8 474,01 Termőföld értékesítésből származó bevételek 909,8

10,03 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 0,5

2 Hasznosítási bevételek

7 600,01 Haszonbérleti díj 10 917,4

600,03 Egyéb bevételek 530,1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások2

1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan vásárlás

5 000,01 Termőföld vásárlás 3 273,0
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2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

10 800,01 Életjáradék termőföldért 10 755,4

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

365,01 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 230,6

725,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 546,7

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

859,01 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 715,4

300,02 Eljárási költségek, díjak 140,3

500,03 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 500,0

1 000,04 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 1 000,0

25,05 Bírósági döntésből eredő kiadások 2,0

1 000,04 Fejezeti tartalék

16 684,016 684,016 684,016 684,020 574,020 574,020 574,020 574,0Összesen: 12 357,812 357,812 357,812 357,817 163,417 163,417 163,417 163,4

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

Aktív támogatások1
27 000,01 Foglalkoztatási és képzési támogatások 28 120,8

5 000,07 Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése 551,5

26 400,0Szakképzési és felnőttképzési támogatások2 24 725,9

Passzív kiadások4
56 000,01 Álláskeresési ellátások 49 235,0

313,94 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 451,6

6 000,0Bérgarancia kifizetések5 4 178,5

1 600,0Működtetési célú kifizetések6 2 418,3

183 805,3Start-munkaprogram8 225 471,1

EU-s elő- és társfinanszírozás14
41 000,01 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 35 790,1

3 200,02 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 1 080,1

17 130,13 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 17 130,1

10 000,04 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása
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A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati 
támogatása

16 9,1

46 000,0TÁMOP intézkedések bevételei25 39 776,7

Egyéb bevétel26
750,01 Területi egyéb bevétel 1 507,8

1 000,02 Központi egyéb bevétel 2 537,1

650,03 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 216,8

57 071,1Szakképzési hozzájárulás31 60 910,8

1 000,0Bérgarancia támogatás törlesztése33 934,5

125 041,5Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot 
megillető hányada

35 135 819,4

95 936,7Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás39 95 936,7

327 449,3327 449,3327 449,3327 449,3377 449,3377 449,3377 449,3377 449,3Összesen: 337 639,8337 639,8337 639,8337 639,8389 162,1389 162,1389 162,1389 162,1

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

Működési kiadások3 405,1

Összesen: 405,1405,1405,1405,1

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás2
11 107,53 Eseti támogatás 14 154,1

Egyéb bevétel3 3 424,0

Alapból nyújtott támogatások4
4 820,01 Oktatás-nevelési támogatás 4 433,0

216,03 Magyarság Háza program támogatása 170,7

3 826,35 Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 8 062,2

1 435,26 Egyéb támogatások 3 803,0

810,0Alapkezelő működési költségei5 855,6

Egyéb kiadások6 33,5

11 107,511 107,511 107,511 107,511 107,511 107,511 107,511 107,5Összesen: 17 578,117 578,117 578,117 578,117 358,017 358,017 358,017 358,0
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése1
2 418,11 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 2 551,6

300,02 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási 
munkái és biztonságnövelő programja

375,3

401,0Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása2 335,6

2 339,0Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása3 2 339,0

Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése4
130,01 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 130,0

4 985,7RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai5 4 985,7

1 171,6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása6 1 171,6

141,0Alapkezelőnek működési célra7 136,1

450,0MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításához kapcsolódó költség8 415,3

45,0Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása9 53,0

Nukleáris létesítmények befizetései15
21 294,11 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 21 294,1

6,5Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése16 6,6

450,0MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításának fedezete17 450,0

9 866,7Költségvetési támogatás18 9 631,5

392,0Egyéb bevételek19 844,0

32 009,332 009,332 009,332 009,312 381,412 381,412 381,412 381,4Összesen: 32 226,232 226,232 226,232 226,212 493,212 493,212 493,212 493,2

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

2 922,0Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének 
támogatása

1 3 370,2

1 740,0Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel 
támogatása

2 1 788,1

1 198,0Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása3 2 738,4

300,6Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása4 834,5

7,0Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása5 0,5

188,0Épített örökség, építőművészet támogatása6 592,0
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szám

Al-
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Kie-
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név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
LXVII

750,0Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek 
támogatása

7 892,1

0,8Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás8 35,9

2,8Nemzetközi tagdíjak9 19,5

934,2Működési kiadások10 961,7

706,6Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása13 92,9

Kulturális járulék visszafizetés14 29,5

300,0Egyéb bevételek22 396,5

10 000,0Játékadó NKA-t megillető része24 11 019,3

50,0Kulturális adó26 145,7

400,0Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések27 1 904,2

10 750,010 750,010 750,010 750,08 750,08 750,08 750,08 750,0Összesen: 13 465,713 465,713 465,713 465,711 355,311 355,311 355,311 355,3

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI 
KÁRTALANÍTÁSI ALAP

4,6Rendszeres befizetés1 5,0

12,4Költségvetési támogatás3 12,4

15,0Működési kiadások6 5,2

1,0Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése7 1,1

17,017,017,017,016,016,016,016,0Összesen: 17,417,417,417,46,36,36,36,3

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

35 357,6Hazai innováció támogatása1 21 279,9

3 484,2A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása2 1 635,8

10 000,0Befizetés a központi költségvetésbe3 10 000,0

1 793,2Alapkezelőnek átadott pénzeszköz7 1 389,4

55 575,0Innovációs járulék19 68 902,6

660,0Egyéb bevételek20 1 490,6

600,0Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel 
támogatása

24 613,7
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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 BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
LXIX

56 235,056 235,056 235,056 235,051 235,051 235,051 235,051 235,0Összesen: 70 393,270 393,270 393,270 393,234 918,834 918,834 918,834 918,8

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek1
2 052 901,71 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói 

nyugdíjbiztosítási járulék
2 190 098,3

2 Biztosítotti nyugdíjjárulék

870 721,21 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 904 413,9

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások

1 293,22 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 008,8

7 820,95 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 11 709,7

7 528,010 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 1 619,9

11 970,25 Késedelmi pótlék, bírság 11 839,3

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

10 510,03 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 686,7

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai2

1 Nyugellátások

2 404 964,11 Öregségi nyugdíj 2 375 858,5

3 Hozzátartozói nyugellátás

38 790,01 Árvaellátás 37 056,5

341 700,02 Özvegyi nyugellátás 337 586,6

4 Egyösszegű méltányossági kifizetések

500,02 Egyszeri segély 508,9

161 908,96 Szolgálatfüggő nyugellátás 164 038,1

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

4 811,22 Postaköltség 3 997,0

1 280,03 Egyéb kiadások 2 208,3

Vagyongazdálkodás3
3,03,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 7,21,0

Egyéb befizetések4
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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 BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
LXXI

1 298,51 Költségvetési befizetések 184 677,7

2 962 748,22 962 748,22 962 748,22 962 748,22 955 255,72 955 255,72 955 255,72 955 255,71 -  4. cím összesen: 3 122 383,83 122 383,83 122 383,83 122 383,83 105 932,63 105 932,63 105 932,63 105 932,6

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek5
1 830,0 3 724,51 Központi hivatali szerv 2 640,3 3 501,6

Működési költségvetés1
1 719,0Személyi juttatások1 1 543,9

481,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 432,2

3 165,3Dologi kiadások3 3 689,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 5,0

7,2Egyéb működési célú kiadások5 28,2

Felhalmozási költségvetés2
181,1Beruházások6 553,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 17,5

30,0 5 066,52 Igazgatási szervek 112,0 5 289,4

Működési költségvetés1
3 780,6Személyi juttatások1 3 942,3

1 053,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 088,2

262,3Dologi kiadások3 255,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 0,7

Egyéb működési célú kiadások5 92,0

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 11,5

Felújítások7 0,3

8 791,08 791,08 791,08 791,01 860,01 860,01 860,01 860,010 651,010 651,010 651,010 651,05. cím összesen: 8 791,08 791,08 791,08 791,02 752,32 752,32 752,32 752,311 659,911 659,911 659,911 659,9

8 791,08 791,08 791,08 791,02 964 608,22 964 608,22 964 608,22 964 608,22 965 906,72 965 906,72 965 906,72 965 906,7Összesen: 8 791,08 791,08 791,08 791,03 125 136,13 125 136,13 125 136,13 125 136,13 117 592,53 117 592,53 117 592,53 117 592,5

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek1
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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 BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
LXXII

78 100,01 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói 
egészségbiztosítási járulék

83 427,5

569 300,02 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 611 760,5

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások

28 700,01 Egészségügyi szolgáltatási járulék 27 657,2

290,02 Megállapodás alapján fizetők járulékai 326,0

15 110,04 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 17 053,9

115,05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 178,6

300,010 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 8,7

157 500,04 Egészségügyi hozzájárulás 152 974,4

3 450,05 Késedelmi pótlék, bírság 3 555,9

6 Költségvetési hozzájárulások

5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 5 400,0

370 413,36 Járulék címen átvett pénzeszköz 370 413,3

345 000,07 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz 335 731,0

92 185,09 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak 92 185,0

109 787,610 Tervezett pénzeszköz-átvétel 93 619,6

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

545,01 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 515,1

5 700,02 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 6 184,6

1 500,03 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 414,8

7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

7 000,01 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 6 861,9

49 000,02 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek

50 546,1

8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése

2 100,01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2 653,4

2,02 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 1,4

11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

90,01 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos 
ellenőrzésekből eredő visszafizetések

153,9

110,02 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 214,7
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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 BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
LXXII

23 040,012 Baleseti adó 23 812,0

19 000,013 Népegészségügyi termékadó 20 043,1

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai2

2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

37 500,01 Terhességi-gyermekágyi segély 41 412,3

2 Táppénz

53 890,71 Táppénz 58 034,0

2 469,72 Gyermekápolási táppénz 2 864,0

6 639,63 Baleseti táppénz 7 292,3

3 Betegséggel kapcsolatos segélyek

450,04 Egyszeri segély 450,0

900,04 Kártérítési járadék 856,4

8 700,05 Baleseti járadék 8 449,0

106 350,06 Gyermekgondozási díj 104 163,7

345 000,07 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 335 543,4

3 Természetbeni ellátások

1 Gyógyító-megelőző ellátás

101 047,51 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 97 043,3

20 698,22 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 22 472,7

24 446,83 Fogászati ellátás 26 241,7

6 046,95 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 196,9

23 171,18 Művesekezelés 23 171,1

4 479,89 Otthoni szakápolás 4 440,0

2 000,011 Működési költségelőleg

75 167,913 Célelőirányzatok 78 676,6

28 738,315 Mentés 29 238,3

21 118,517 Laboratóriumi ellátás 21 066,5

614 955,218 Összevont szakellátás 637 102,1

10 000,021 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

4 200,02 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 258,3

200,03 Anyatej-ellátás 110,7
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cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
LXXII

4 Gyógyszertámogatás

222 414,01 Gyógyszertámogatás kiadásai 286 369,0

15 700,02 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 15 935,0

56 000,04 Gyógyszertámogatási céltartalék

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás

6 000,01 Kötszertámogatás 6 739,7

300,02 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 109,5

45 000,03 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 49 098,5

5 240,06 Utazási költségtérítés 5 201,2

7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai

6 401,21 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 9 726,8

150,02 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 307,9

1 000,03 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 0,3

300,04 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 200,9

1 700,05 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 1 813,7

3 800,08 Természetbeni ellátások céltartaléka

4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1 230,01 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 363,7

2 880,02 Postaköltség 2 903,1

800,03 Egyéb kiadások 531,3

100,05 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése

3 600,07 Gyógyszertárak juttatása 3 600,0

4 500,08 Gyógyszertárak szolgáltatási díja 4 500,0

Vagyongazdálkodás3
15,015,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 10,69,1

1 883 752,91 883 752,91 883 752,91 883 752,91 875 300,41 875 300,41 875 300,41 875 300,41 -  3. cím összesen: 1 906 703,21 906 703,21 906 703,21 906 703,21 897 493,01 897 493,01 897 493,01 897 493,0

Egészségbiztosítási költségvetési szervek5
424,6 8 452,51 Központi hivatali szerv 914,3 8 452,5

Működési költségvetés1
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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 BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2014. évi törvényi módosított 
előirányzat

2014. évi teljesítés
LXXII

5 033,0Személyi juttatások1 4 953,2

1 269,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 364,1

2 199,9Dologi kiadások3 2 630,3

175,0Egyéb működési célú kiadások5 215,2

Felhalmozási költségvetés2
200,0Beruházások6 529,5

Felújítások7 9,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 15,2

8 452,58 452,58 452,58 452,5424,6424,6424,6424,68 877,18 877,18 877,18 877,15. cím összesen: 8 452,58 452,58 452,58 452,5914,3914,3914,3914,39 716,69 716,69 716,69 716,6

8 452,58 452,58 452,58 452,51 884 177,51 884 177,51 884 177,51 884 177,51 884 177,51 884 177,51 884 177,51 884 177,5Összesen: 8 452,58 452,58 452,58 452,51 907 617,51 907 617,51 907 617,51 907 617,51 907 209,61 907 209,61 907 209,61 907 209,6

K I A D Á S I    F Ő Ö S S Z E G : 17 136 448,0

15 984 967,2B E V É T E L I    F Ő Ö S S Z E G : 

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE : -1 151 480,8

18 261 422,8

17 458 407,8

-803 015,0
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2. melléklet a 2015. évi ……….törvényhez

millió forintban

Sor- 
szám

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés

1
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a 
pénzbeli szociális feladatokhoz és beszámítás

170 826,3 170 843,6 170 843,6

1.1
A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli 
szociális feladatokhoz

165 795,5 165 820,6 165 820,6

1.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása 139,5 131,7 131,7
1.3 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 4 891,3 4 891,3 4 891,3
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 155 917,4 155 254,6 155 253,0

2.1
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása

138 596,1 138 082,5 138 082,4

2.2 Óvodaműködtetési támogatás 16 721,3 16 625,5 16 625,5
2.3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztasásának támogatása 600,0 546,6 545,1

3
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

218 573,1 189 518,2 189 467,2

3.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 93 223,2 64 769,2 64 768,9
3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 51 834,1 51 653,0 51 621,5

3.4
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a 
hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok 
támogatása

20 876,2 20 863,3 20 863,2

3.5 Gyermekétkeztetés támogatása 52 639,6 52 232,7 52 213,6
4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 29 257,0 29 257,0 29 256,6
4.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 17 912,6 17 912,6 17 912,2

4.1.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 553,0 2 553,0 2 553,0
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5 2 851,5 2 851,5

4.1.3
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának 
közművelődési támogatása

707,4 707,4 707,4

4.1.4
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatása

7 530,0 7 530,0 7 529,8

4.1.5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 1 091,0 1 091,0 1 091,0

4.1.6
Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési 
támogatása

677,9 677,9 677,9

4.1.7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása 677,9 677,9 677,8
4.1.8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 1 823,9 1 823,9 1 823,8

4.2
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 
szervezetek támogatása

11 344,4 11 344,4 11 344,4

4.2.1 Színházművészeti szervezetek támogatása 9 434,5 9 434,5 9 434,5
4.2.2 Táncművészeti szervezetek támogatása 122,9 122,9 122,9
4.2.3 Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 787,0 1 787,0 1 787,0

574 573,8 544 873,4 544 820,4

,,A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatainak és pénzforgalmi 
teljesítésének alakulása

Összesen

2. melléklet a 2015. évi CLXXII. törvényhez
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3 . melléklet a 2015. évi ……….törvényhez

millió forintban

Központosított 2014. évi

Előirányzat-módosítás

2014. évi 2014. évi Előirányzat

előirányzat jogcíme eredeti 
előirányzat Kormány 

hatáskör- 
ben

fejezeti
hatáskörben

összesen

módosított 
előirányzat

teljesítés maradvány

2./1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 350,0 -1 310,0 0,0 -1 310,0 40,0 38,6 1,4

2./2. Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 4 499,2 0,8

2./3.
Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók 
versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál 
keletkező bevételkiesés ellentételezése

5 000,0 -3 129,0 0,0 -3 129,0 1 871,0 1 870,3 0,7

2./4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 192,0 0,0 0,0 0,0 192,0 192,0 0,0

2./5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 0,0 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0

2./6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 4 214,2 -3 610,0 0,0 -3 610,0 604,2 597,3 6,9

2./7.
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek 
tulajdonosainak kártalanítása

300,0 -21,0 0,0 -21,0 279,0 278,7 0,3

2./8.
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítésének támogatása

16 900,0 -5 737,2 0,0 -5 737,2 11 162,8 11 157,9 4,9

2./9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 2 640,0 -46,0 0,0 -46,0 2 594,0 2 593,5 0,5

2./10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 15 120,0 -870,0 6 030,0 5 160,0 20 280,0 20 268,8 11,2

2./10. a)
Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása

10 000,0 -370,0 2 500,0 2 130,0 12 130,0 12 129,9 0,1

2./10. b) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 1 000,0 0,0 3 530,0 3 530,0 4 530,0 4 518,9 11,1

2./10. c)
Egyes fővárosi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések 
támogatása

2 000,0 -500,0 0,0 -500,0 1 500,0 1 500,0 0,0

2./10. ca)
A  Széll  Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési 
kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztésének támogatása

1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0

2./10. cb)
Az egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai 
karbantartásának támogatása

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0

2./10. cc) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása 500,0 -500,0 0,0 -500,0 0,0 0,0 0,0
2./10. d) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0
2./10. e) Normafa Park rehabilitációjának támogatása 620,0 0,0 0,0 0,0 620,0 620,0 0,0

2./11. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

2./12.
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális 
intézmények szakmai támogatása

820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 819,4 0,6

2./13. A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 250,0 -288,0 0,0 -288,0 962,0 961,8 0,2

2./14.
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének 
támogatása

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0

2./15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 11 524,0 0,0 0,0 0,0 11 524,0 11 523,4 0,6
2./16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 2 500,0 -84,0 0,0 -84,0 2 416,0 2 415,6 0,4

2./17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 814,0 0,0 0,0 0,0 814,0 814,0 0,0

2./18. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 24 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 24 000,0 0,0

2./19. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 013,0 -8,0 0,0 -8,0 2 005,0 2 004,9 0,1

2./20. "Szombathely a segítés városa" program támogatása 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 22,0 0,0

2./21. A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0

Központosított előirányzat összesen: 94 344,2 -15 103,2 6 030,0 -9 073,2 85 271,0 85 242,4 28,6

A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Ktgv tv 
mell./

sorszám
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4. melléklet a 2015. évi … törvényhez

millió forintban
 ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS 

Eredeti előirányzat
Évközi előirányzat 

módosítás kormányzati 
és fejezeti hatáskörben

Módosított előirányzat
Kifizetés előző évek 

döntései alapján
Kifizetés 2014. évi döntések 

alapján
Összes kifizetés

1 2 3=1+2 4 5 6=4+5

16 900,0 -5 737,2 11 162,8 10 397,4 760,5 11 157,9

Magyarázatok: 
2. oszlop

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
előirányzatainak és pénzforgalmi teljesitésének alakulása

Kormány hatáskörben az 1593/2014. (X. 30.) Korm. hat alapján 2.167,2 millió forint került átcsoportosításra,
Kormány hatáskörben az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. hat alapján 3.500,0 millió forint került átcsoportosításra,
Kormány hatáskörben az 1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat alapján 70,0 millió forint került átcsoportosításra.

4. melléklet a 2015. évi CLXXII. törvényhez
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5. melléklet a 2015. évi … törvényhez

millió forintban

ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat
Évközi előirányzat 

módosítás Kormány 
hatáskörben

Módosított előirányzat
Kifizetés tárgyévi 
döntések alapján

Kifizetés tárgyévet 
megelőző évek döntései 

alapján
Összesen

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 + 5

7 700,0 -2 670,0 5 030,0 1 596,1 3 429,1 5 025,2

Magyarázatok: 2. oszlop

A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének 
és maradványának alakulása

PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS

-1 800,0 millió forintaz 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
finanszírozásához és az ebr42 önkormányzati információs rendszer működtetéséhez,

-870,0 millió forint, az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében az új 38. Helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai címhez többlet forrást biztosítva

5. melléklet a 2015. évi CLXXII. törvényhez
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6. melléklet a 2015. évi …. törvényhez

millió forint

2007-2013. évi keret *

EU forrás EU forrás
Központi költségvetési 

forrás
Összesen

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 810 306,2 903 241,0 159 395,5 1 062 636,5
Közlekedés Operatív Program 1 718 677,6 1 951 319,4 344 350,4 2 295 669,8
Társadalmi Megújulás Operatív Program 981 773,0 1 009 505,3 178 148,0 1 187 653,3
Államreform Operatív Program 41 092,1 46 760,9 8 251,9 55 012,8
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 100 707,1 124 695,3 22 005,0 146 700,3
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 502 868,9 486 246,9 85 808,3 572 055,2
Környezet és Energia Operatív Program 1 191 454,5 1 414 299,5 249 582,3 1 663 881,8
Nyugat-dunántúli Operatív Program 131 048,0 137 696,2 27 688,9 165 385,1
Közép-dunántúli Operatív Program 143 528,8 153 626,5 25 094,0 178 720,5
Dél-dunántúli Operatív Program 199 258,7 211 732,6 40 937,5 252 670,1
Dél-alföldi Operatív Program 211 573,0 220 708,9 42 748,4 263 457,3
Észak-alföldi Operatív Program 275 536,9 291 284,2 48 709,3 339 993,5
Észak-magyarországi Operatív Program 255 375,6 263 264,8 46 773,7 310 038,5
Közép-magyarországi Operatív Program 403 105,6 435 361,7 90 557,4 525 919,1
Végrehajtás Operatív Program 89 831,2 91 417,7 16 132,5 107 550,2

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keretelőirányzatai összesen** 7 056 137,1 7 741 160,9 1 386 183,1 9 127 344,0

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretelőirányzatai *** 1 072 372,1 1 144 688,8 382 666,7 1 527 355,5

A Halászati Operatív Program keretelőirányzatai*** 10 732,2 9 188,2 3 123,2 12 311,4

Európai Menekültügyi Alap 1 683,4 2 271,8 714,9 2 986,7
Integrációs Alap 2 734,6 2 202,5 734,2 2 936,7
Visszatérési Alap 1 821,5 1 715,3 96,9 1 812,2
Külső Határok Alap 15 187,5 15 217,6 4 952,3 20 169,9

Szolidaritási programok keretelőirányzatai összesen: 21 427,0 21 407,2 6 498,3 27 905,5

Az uniós programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatai és azok teljesülése

** A keretelőirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett 
többletkötelezettségvállalás érvényesítéséből adódik.
*** A keretelőirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény tervezési árfolyama és a kötelezettségvállalás időpontjában érvényes árfolyamok közötti 
elérésből adódik.

* Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.

Uniós programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatai

Kötelezettségvállalási állomány 
2007. január 1. és 2014. december 31. között

6. melléklet a 2015. évi CLXXII. törvényhez
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A Kormány 295/2015. (X. 8.) Korm. rendelete
a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 
43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234. § c) pontjában,
a 13. § tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § és a 15. § (1) bekezdése tekintetében – a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével – a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 43/2015. Korm. rendelet) 1. § a) pont aa) és ab) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
[E rendelet rendelkezései alkalmazandóak:
a) a Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosítónak és viszontbiztosítónak]
„aa) a biztosítástechnikai tartalékok képzésére – ide nem értve a kisbiztosítót –,
ab) a számviteli biztosítástechnikai tartalékok képzésére,”

2. §  A 43/2015. Korm. rendelet 4. alcíme a következő 5/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„5/A. § (1) Az 5. § szerinti vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe meghatározása során fel kell használni a vonatkozó 
pénzügyi eszközökből származó információkat, és azokkal összhangban kell eljárni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás során figyelembe kell venni azon futamidejű vonatkozó pénzügyi eszközöket, 
amely futamidő esetében e pénzügyi eszközök és kötvények piaca mély, likvid és átlátható.
(3) Azon futamidők esetében, amelyeknél a vonatkozó pénzügyi eszközök és kötvények piaca már nem mély, likvid 
és átlátható, a  kockázatmentes hozamgörbét a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről 
és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló, 
2014. október 10-i (EU) 2015/35 bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2015/35 bizottsági rendelet) 46. és 47. cikkében 
meghatározottak alapján extrapolálni kell.
(4) A  vonatkozó alapvető kockázatmentes hozamgörbe extrapolált részének olyan határidős kamatlábakon kell 
alapulnia, amelyek egyenletesen konvergálnak a vonatkozó pénzügyi eszközök és kötvények mély és likvid piacon 
megfigyelt leghosszabb futamidejére vonatkozó határidős kamatláb(ak)tól egy végső határidős kamatláb felé.”

3. §  A 43/2015. Korm. rendelet 10. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„10. § (1) Az illeszkedési kiigazítás számítása valamennyi pénznem esetében a következő alapelvekkel összhangban 
történik:
a) az illeszkedési kiigazítás az alábbiak különbözetével egyenlő:
aa) az  egyetlen diszkontrátaként kiszámított éves effektív kamatláb, amely a  biztosítási vagy viszontbiztosítási 
szerződésből eredő kötelezettségek pénzáramaira alkalmazva a hozzárendelt eszközportfóliónak a Bit. 96. §-a szerinti 
értékével megegyező értéket eredményez,
ab) az  egyetlen diszkontrátaként kiszámított éves effektív kamatláb, amely a  biztosítási vagy viszontbiztosítási 
szerződésből eredő kötelezettségek pénzáramaira alkalmazva a biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésből eredő 
kötelezettségek legjobb becslés szerinti értékével megegyező értéket eredményez, figyelembe véve – az alapvető 
kockázatmentes hozamgörbe alkalmazásával – az időértéket is,
b) az illeszkedési kiigazítás nem tartalmazza a biztosító megtartott kockázatait tükröző alapvető kamatkülönbözetet,
c) az  a)  pont sérelme nélkül az  alapvető kamatkülönbözetet növelni kell, amennyiben erre szükség van annak 
biztosításához, hogy a  befektetésre nem ajánlott hitelminősítésű eszközök illeszkedési kiigazítása ne haladja meg 
az azonos futamidejű és eszközkategóriába tartozó, befektetésre ajánlott hitelminősítésű eszközökét,
d) a  külső hitelminősítések használata az  illeszkedési kiigazítás kiszámításánál összhangban van a  Bizottságnak 
a  Szolvencia 2 irányelv 111.  cikk (1)  bekezdés n)  pontjában meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletében 
megállapított szabályokkal.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában az alapvető kamatkülönbözet
a) a következők összegével egyenlő:
aa) az eszközök nemteljesítése valószínűségének megfelelő hitelkockázati kamatkülönbözet,
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ab) az eszközök leminősítéséből eredő várható veszteségeknek megfelelő hitelkockázati kamatkülönbözet;
b) a  tagállamok központi kormányaival vagy központi bankjaival szembeni kitettség esetén nem lehet kevesebb 
az  ugyanazon időtartamú, hitelminősítésű és eszközkategóriájú eszközökre vonatkozó, a  pénzügyi piacokon 
megfigyelt kockázatmentes kamatláb fölötti kamatkülönbözet hosszú távon vett átlagának 30%-ánál;
c) a tagállamok központi kormányaival vagy központi bankjaival szembeni kitettségtől eltérő eszközök esetén nem 
lehet kevesebb az ugyanazon időtartamú, hitelminősítésű és eszközkategóriájú eszközökre vonatkozó, a pénzügyi 
piacokon megfigyelt kockázatmentes kamatláb fölötti kamatkülönbözet hosszú távon vett átlagának 35%-ánál.
(3) A  (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti nemteljesítési valószínűségnek azon a  hosszú távú nemteljesítési 
statisztikán kell alapulnia, amely az adott eszköz időtartamára, hitelminősítésére és eszközkategóriájára releváns.
(4) Amennyiben a  nemteljesítési statisztika alapján nem számolható ki megbízható kamatkülönbözet, 
a kamatkülönbözet a (2) bekezdés b) és c) pontjai szerinti kockázatmentes kamatláb fölötti kamatkülönbözet hosszú 
távon vett átlagának részösszegével egyenlő.”

4. §  A 43/2015. Korm. rendelet 11. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„11. § (1) Az 5. § szerinti vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére alkalmazandó volatilitási kiigazítást valamennyi 
pénznem esetében a  vonatkozó pénznem referenciaportfóliójában szereplő eszközökkel elérhető kamat és 
az e pénznemre vonatkozó alapvető kockázatmentes hozamgörbében szereplő kamatok közötti kamatkülönbözet 
alapján kell kiszámítani.
(2) Egy adott pénznem – a 2015/35 bizottsági rendelet 49. cikke szerinti – referenciaportfóliója az adott pénznemben 
denominált olyan eszközökre nézve reprezentatív, amelyekbe biztosítók és viszontbiztosítók fektettek be az adott 
pénznemben denominált biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozó legjobb becslések fedezése 
céljából.
(3) A kockázatmentes hozamgörbére alkalmazandó volatilitási kiigazítás összege a kockázathoz igazított árfolyam-
különbözet 65%-ának felel meg.
(4) A kockázathoz igazított árfolyam-különbözetet az (1) bekezdésben említett kamatkülönbözet és e kamatkülönbözet 
azon része közötti különbségként kell kiszámolni, amely a várható veszteségek, az eszközökkel kapcsolatos váratlan 
hitelkockázat vagy egyéb kockázat valós értékelésének tudható be.
(5) A  volatilitási kiigazítás csak arra a  vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére alkalmazandó, amelyeket nem 
az 5/A. § (3) és (4) bekezdése szerinti extrapoláció révén határoztak meg. A vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe 
extrapolációja e kiigazított kockázatmentes hozamgörbén alapszik.
(6) Valamennyi ország esetében a  (3)–(5)  bekezdésben említett, kockázatmentes hozamgörbére alkalmazandó 
volatilitási kiigazítást az adott ország pénznemére vonatkozóan – a 65%-os tényező alkalmazása előtt – növelni kell 
az adott országra vonatkozó, kockázathoz igazított kamatkülönbözet és a kockázathoz igazított árfolyam-különbözet 
kétszerese közötti különbséggel, amennyiben ez a különbség pozitív, és az országra vonatkozó, kockázathoz igazított 
kamatkülönbözet 100 bázispontnál nagyobb.
(7) A megemelt volatilitási kiigazítást kell alkalmazni az adott ország biztosítási piacán értékesített termékek biztosítási 
és viszontbiztosítási kötelezettségeire vonatkozó legjobb becslések kiszámításánál.
(8) Az  adott országra vonatkozó, kockázathoz igazított kamatkülönbözetet ugyanúgy kell kiszámítani, mint 
az  adott ország kockázathoz igazított árfolyam-különbözetét, azonban azon a  referenciaportfólión kell alapulnia, 
amely az  olyan eszközöket reprezentálja, amelyekbe biztosítók és viszontbiztosítók fektettek be az  adott ország 
biztosítási piacán értékesített és az  adott ország pénznemében jegyzett biztosítási és viszontbiztosítási termékek 
kötelezettségeire vonatkozó legjobb becslések fedezésére.
(9) A  volatilitási kiigazítás nem alkalmazható az  olyan biztosítási kötelezettségekre, amelyeknél a  legjobb becslés 
számításánál alkalmazandó vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe e  kötelezettségek esetében a  9.  § szerinti 
illeszkedési kiigazítást magában foglalja.
(10) A 26. §-tól eltérően a szavatolótőke-szükséglet nem fedezi az alapvető szavatoló tőkének a volatilitási kiigazítás 
módosulásaiból eredő veszteségéből fakadó kockázatát.”

5. §  A 43/2015. Korm. rendelet 6. alcíme a következő 11/A. és 11/B. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„11/A. § (1) A biztosítók és viszontbiztosítók a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 77e. cikk (2) bekezdése szerinti 
tárgykörben kiadott rendeletében meghatározott technikai információkat kötelesek figyelembe venni a 4–8. § szerinti 
legjobb becslés számításánál, valamint a 10. § szerinti illeszkedési kiigazítás és a 11. § szerinti volatilitási kiigazítás 
alkalmazásánál.
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(2) Amennyiben a  Bizottság az  (1)  bekezdés szerinti rendeletében valamely tagállami biztosítási piac és tagállami 
pénznem tekintetében nem határozza meg a  vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére alkalmazandó volatilitási 
kiigazítást, akkor a  vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére nem alkalmazható volatilitási kiigazítás a  legjobb 
becslés kiszámításához.
11/B. § A Felügyelet 2021. január 1-ig évente tájékoztatja az EBFH-t a következőkről:
a) a  biztosítási termékeknél a  hosszú távú garanciák rendelkezésre állása, illetve a  biztosítók és viszontbiztosítók 
hosszú távú befektetőként tanúsított magatartása;
b) az illeszkedési kiigazítás, a volatilitási kiigazítás, a Bit. 310. §-ában említett helyreállítási időszak meghosszabbítás, 
az időtartam alapú részvénypiaci kockázati részmodul és a 88. és 89. §-ban meghatározott átmeneti intézkedéseket 
alkalmazó biztosítók és viszontbiztosítók száma;
c) az illeszkedési kiigazítás, a volatilitási kiigazítás, a részvényekre vonatkozó tőkekövetelmény szimmetrikus kiigazítás 
mechanizmusa, az időtartam alapú részvénypiaci kockázati részmodul és a 88. és 89. §-ban meghatározott átmeneti 
intézkedések hatása a  biztosítók és viszontbiztosítók pénzügyi helyzetére nemzeti szinten és – anonim módon – 
az egyes biztosítók vonatkozásában;
d) az illeszkedési kiigazítás, a volatilitási kiigazítás, a részvényekre vonatkozó tőkekövetelmény szimmetrikus kiigazítás 
mechanizmusa, az időtartam alapú részvénypiaci kockázati részmodul és a 88. és 89. §-ban meghatározott átmeneti 
intézkedések hatása a biztosítók és viszontbiztosítók befektetői magatartására, illetve, hogy történt-e indokolatlan 
tőkefeloldás;
e) a  Bit. 310.  §-a szerinti helyreállítási időszak meghosszabbításának hatása a  biztosítók és viszontbiztosítók arra 
irányuló törekvésére, hogy visszaállítsák a  szavatolótőke-szükségletet fedező figyelembe vehető szavatoló tőke 
szintjét vagy a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés érdekében csökkentsék a kockázati profilt;
f ) a 88. és 89. §-ban meghatározott átmeneti intézkedéseket alkalmazó biztosító esetén, annak megállapítása, hogy 
azok megfelelnek-e a 91. §-ban említett fokozatos bevezetési tervnek, illetve az ezen átmeneti intézkedésektől való 
függés csökkentésére vonatkozó lehetőségek, beleértve a biztosítók és felügyeleti hatóságok által tett és a jövőben 
várható intézkedéseket, figyelembe véve a jogszabályi környezetet.”

6. §  A 43/2015. Korm. rendelet 60. § (4) és (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A Felügyelet az e §-ban meghatározott szabályok alkalmazása során figyelembe veszi a Bizottságnak a Szolvencia 
2 irányelv 37.  cikk (6)–(8)  bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben megállapított 
szabályokat.
(5) A Felügyelet évente tájékoztatja az EBFH-t a következőkről:
a) az  egy biztosítóra és viszontbiztosítóra jutó átlagos többlettőke-követelmény, valamint a  Felügyelet által előírt 
többlettőke-követelmény eloszlása az előző évben, a szavatolótőke-szükséglet százalékában megadva, az alábbiak 
szerinti bontásban:
aa) valamennyi biztosító és viszontbiztosító,
ab) életbiztosítók,
ac) nem-életbiztosítók,
ad) életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyaránt végző biztosítók,
ae) viszontbiztosítók;
b) az a) pont szerinti bontásban az 59. § (1) bekezdés a)–c) pontjában előírt többlettőke-követelmény aránya;
c) a  rendszeres felügyeleti jelentéstételre vonatkozó könnyítést és a  tételes jelentés készítése alóli mentességet 
élvező biztosítók és viszontbiztosítók száma, valamint a  rájuk vonatkozó tőkekövetelmények, biztosítási díjak, 
biztosítástechnikai tartalékok és eszközök nagysága valamennyi biztosító és viszontbiztosító teljes tőkekövetelményei, 
biztosítási díjai, biztosítástechnikai tartalékai és eszközei százalékában mérve;
d) a  Bit. 357.  § (3)  bekezdése szerinti rendszeres felügyeleti jelentéstételre vonatkozó könnyítést és a  Bit. 357.  § 
(4) bekezdése szerinti tételes jelentés készítése alóli mentességet élvező csoportok száma, valamint a rájuk vonatkozó 
tőkekövetelmények, biztosítási díjak, biztosítástechnikai tartalékok és eszközök nagysága valamennyi csoport teljes 
tőkekövetelményei, biztosítási díjai, biztosítástechnikai tartalékai és eszközei százalékában mérve.”

7. § (1) A 43/2015. Korm. rendelet 61. § (1) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az ebben a részben meghatározott)
„a) szabályok a  kisbiztosítók szavatolótőkéjének és számviteli biztosítástechnikai tartalékainak képzésére, 
a tőkeszükségletének számítására vonatkoznak; továbbá”
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 (2) A 43/2015. Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A biztosítónak és a viszontbiztosítónak – ide nem értve a kisbiztosítót – a számviteli biztosítástechnikai tartalékok 
képzésére vonatkozó, e  részben meghatározott szabályokat az  éves beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan 
alkalmazni kell.”

8. §  A 43/2015. Korm. rendelet 62. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„62. § Számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülnek:
a) a meg nem szolgált díjak tartaléka,
b) a matematikai tartalékok, ezen belül
ba) az életbiztosítási díjtartalék,
bb) a betegségbiztosítási díjtartalék,
bc) a balesetbiztosítási járadéktartalék,
bd) a felelősségbiztosítási járadéktartalék,
c) a függőkár tartalékok, ezen belül
ca) a bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék),
cb) a bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR),
d) az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék,
e) az eredménytől független díjvisszatérítési tartalék,
f ) a káringadozási tartalék,
g) a törlési tartalék,
h) a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások tartaléka,
i) az egyéb biztosítástechnikai tartalékok,
j) a nagykárok tartaléka.”

9. §  A 43/2015. Korm. rendelet 87. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A  21.  §-ban foglaltaktól eltérően az  alapvető szavatolótőke elemeket 2016. január 1-jétől legfeljebb 10 éven 
keresztül az első szintű szavatolótőke elemek közé kell sorolni, feltéve, hogy ezen elemeket:
a) 2016. január 1-je előtt bocsátották ki,
b) 2015. december 31-én fel lehet használni ahhoz, hogy a rendelkezésre álló szavatolótőke elérje a szavatolótőke 
legalább 50%-át, a 84. és 85. § szerinti rendelkezéseknek megfelelően és
c) másképpen nem sorolnák az első vagy a második szintre a 21. §-nak megfelelően.
(5) A 21. §-tól eltérve az alapvető szavatolótőke elemeket 2016. január 1-jétől legfeljebb 10 éven keresztül a második 
szintű szavatolótőke elemek közé kell sorolni, feltéve, hogy ezen elemeket:
a) 2016. január 1-je előtt bocsátották ki,
b) 2015. december 31-én fel lehet használni ahhoz, hogy a rendelkezésre álló szavatolótőke elérje a szavatolótőke 
legalább 25%-át, a 84. és 85. § szerinti rendelkezéseknek megfelelően.
(6) A 25. §-tól, a 26. § (2) és (3) bekezdésétől, a 27. § (2) bekezdésétől, továbbá a 29. és 30. §-tól eltérve a következőket 
kell alkalmazni:
a) 2017. december 31-ig a  kockázatkoncentráció részmodulnak és a  kamatréskockázati részmodulnak a  standard 
formulával összhangban történő számításakor ugyanazokat a standard paramétereket kell alkalmazni a tagállamok 
központi kormányzataival vagy központi bankjaival szemben, bármely más tagállam fizetőeszközében denominált 
és finanszírozott kitettségek vonatkozásában, mint amilyet a saját fizetőeszközükben denominált és finanszírozott 
kitettségek vonatkozásában alkalmaznának,
b) 2018-ban a  kockázatkoncentráció részmodulnak és a  kamatréskockázati részmodulnak a  standard formulával 
összhangban történő számításakor alkalmazott standard paramétereket 80%-kal kell csökkenteni a  tagállamok 
központi kormányzataival vagy központi bankjaival szemben, bármely más tagállam fizetőeszközében denominált és 
finanszírozott kitettségek vonatkozásában,
c) 2019-ben a  kockázatkoncentráció részmodulnak és a  kamatréskockázati részmodulnak a  standard formulával 
összhangban történő számításakor alkalmazott standard paramétereket 50%-kal kell csökkenteni a  tagállamok 
központi kormányzataival vagy központi bankjaival szembeni, bármely más tagállam fizetőeszközében denominált 
és finanszírozott kitettségek vonatkozásában,
d) 2020. január 1-jétől a  kockázatkoncentráció részmodulnak és a  kamatréskockázati részmodulnak a  standard 
formulával összhangban történő számításakor alkalmazott standard paramétereket nem kell csökkenteni a tagállamok 
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központi kormányzataival vagy központi bankjaival szemben, bármely más tagállam fizetőeszközében denominált és 
finanszírozott kitettségek vonatkozásában.”

10. §  A 43/2015. Korm. rendelet 94. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Hatályát veszti a
a) 2. § 14. pontja,
b) 92. §.”

11. §  A 43/2015. Korm. rendelet 88. § (5) bekezdés c) pontja a „nem alkalmazandó” szövegrész helyett a „nem alkalmazható” 
szöveggel lép hatályba.

12. §  A 43/2015. Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. §  Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 14.  § (3)  bekezdésében a „Rendelet 8.  § 
(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Rendelet 9. § (2) bekezdése” szöveg lép.

14. §  Nem lép hatályba az  egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek a  biztosítási tevékenységről 
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról szóló 46/2015. (III. 12.) 
Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése.

15. § (1) Hatályát veszti a  biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
a) 5. § (6) bekezdésében az „a nagy károk tartalékát,” szövegrész,
b) 1. számú melléklet FORRÁSOK (passzívák) cím C. Biztosítástechnikai tartalékok pont 6. Egyéb tartalékok pont 

a) alpontja,
c) 2. számú melléklet Az  eredménykimutatás előírt tagolása cím A) Nem életbiztosítási ágnál rész 

08. Egyéb tartalékok változása (±) pont a) alpontja,
d) 2. számú melléklet Az eredménykimutatás előírt tagolása cím B) Életbiztosítási ágnál rész 09. Egyéb tartalékok 

változása (±) pont a) alpontja.
 (2) Hatályát veszti a 43/2015. Korm. rendelet

a) 2. § 3. pontja,
b) 62. § j) pontja.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 15. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

17. §  Ez a rendelet
a) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. 

november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek 

az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 
16-i 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 295/2015. (X. 8.) Korm. rendelethez

A 43/2015. Korm. rendelet 1. melléklet 2–4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. A nem-életbiztosítástechnikai kockázati modul számítása
A 30. § (1) bekezdésében meghatározott nem-életbiztosítástechnikai kockázati modul számítási módja a következő:

ahol:
– Corri,j – jelöli a nem-életbiztosítási kockázat korrelációs paraméterét az i és j részmodulok esetében
– SCRi  – jelöli az „i” részmodult
– SCRj  – jelöli a „j” részmodult
– „i,j”  – jelenti, hogy a különböző tagok összege az „i” és a „j” összes lehetséges kombinációját lefedi

A számításban az SCRi és az SCRj a következőkkel helyettesítendő:
– SCR né díjazás és tartalék – jelöli a nem-életbiztosítási díjazási és tartalék kockázati részmodult
– SCR né katasztrófa  – jelöli a nem-életbiztosítási katasztrófakockázati részmodult.

3. Az életbiztosítás-technikai kockázati modul számítása

A 31. § (1) bekezdésében meghatározott életbiztosítás-technikai kockázati modul számítási módja a következő:

ahol:
– Corri,j – jelöli az életbiztosítási kockázat korrelációs paraméterét az i és j részmodulok esetében
– SCRi  – jelöli az „i” részmodult
– SCRj  – jelöli a „j” részmodult
– „i,j”  – jelenti, hogy a különböző tagok összege az „i” és a „j” összes lehetséges kombinációját lefedi

A számításban az SCRi és az SCRj a következőkkel helyettesítendő:
– SCR halandóság – jelöli a halandósági kockázati részmodult
– SCR hosszú élet – jelöli a hosszú élet kockázati részmodult
– SCR rokkantság – jelöli a rokkantsági-betegségi kockázati részmodult
– SCR élet költség – jelöli az életbiztosítási költségkockázati részmodult
– SCR felülvizsgálat – jelöli a felülvizsgálati kockázati részmodult
– SCR törlés – jelöli a törlési kockázati részmodult
– SCR élet katasztrófa – jelöli az életbiztosítási katasztrófakockázati részmodult

4. A piaci kockázati modul számítása

A 33. § (1) bekezdésében meghatározott piaci kockázati modul számítási módja a következő:

ahol:
– Corri,j – jelöli a piaci kockázat korrelációs paraméterét az i és j részmodulok esetében
– SCRi  – jelöli az „i” részmodult
– SCRj  – jelöli a „j” részmodult
– „i,j”  – jelenti, hogy a különböző tagok összege az „i” és a „j” összes lehetséges kombinációját lefedi
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A számításban az SCRi és az SCRj a következőkkel helyettesítendő:
– SCR kamatláb – jelöli a kamatlábkockázati részmodult
– SCR részvény – jelöli a részvénypiaci kockázati részmodult
– SCR ingatlan – jelöli az ingatlanpiaci kockázati részmodult
– SCR kamatrés – jelöli a kamatréskockázati részmodult
– SCR koncentráció – jelöli a piaci kockázatkoncentráció részmodult
– SCR deviza – jelöli a devizaárfolyam-kockázati részmodult”

2015. évi CXLVIII. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
módosításáról*

1. Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény módosítása

1. §  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Magyarország minisztériumai
a) a Miniszterelnökség, mint elsősorban az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai 
tevékenységének összehangolását ellátó minisztérium,
b) a Miniszterelnöki Kabinetiroda, mint elsősorban általános politikai koordinációt ellátó minisztérium,
c) a szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumok.”

2. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

2. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi 
XLIII. törvény 34. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  általános politikai koordinációt ellátó Miniszterelnöki Kabinetirodát a  miniszterelnök kabinetfőnöke mint 
miniszter vezeti.”

3. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi 
XLIII. törvény 63. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A miniszterelnök munkáját az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztériumban 
működő Miniszterelnöki Programiroda segíti.”

4. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi 
XLIII. törvény 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Miniszterelnöki Programirodát államtitkár vezeti, akinek a tevékenységét a miniszterelnök közvetlenül irányítja. 
A  Miniszterelnöki Programiroda e  törvény keretei között – a  Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak szerint – főosztályokra és osztályokra tagozódik.”

3. Záró rendelkezések

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

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. október 12-i ülésnapján fogadta el.
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Általános Pénztárszövetség tagpénztárai közleményei
  

Eredménykimutatás 2014.
E Ft

ProV1ta pénztár JÓSZÍV pénztár Família pénztár

Sorkód Megnevezés

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló  

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló  

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

73SA01 Tagok által fizetett tagdíj 61 821 63 814 38 365 42 799 53113 24197

73SA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 228 136 217 731 0 0 2040 2573

73SA03 Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02) 289 957 281 545 38 365 42 799 55153 26770

73SA04 Tagok egyéb befizetései 0 0 10 396 14 182 117748 199922

73SA05 Támogatóktól befolyt összeg 637 100 0 0 0 0

73SA06 Pénztári befizetések összesen 
(73SA03+73SA04+73SA05)

290 594 281 645 48 761 56 981 172901 226692

73SA07 Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet 6 93 0 0 1 249

73SA08 Tag nyilatkozata alapján átutalt adó összeg 11 888 11 818 1 477 1 908 35284 37547

73SA09 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0

73SA10 Pénzügyi műveletek bevétele 10 425 2 302 27 417 19 657 751 584

73SA11 Átcsoportosítás likviditási alapból 0 0 0 0 0 0

73SA12 Átcsoportosítás működési alapból 0 0 0 0 0 0

73SA13 Különféle bevételek (73SA07+73SA08+ 
73SA09+73SA10+73SA11+ 73SA12)

22 319 14 213 28 894 21 565 36036 38380

73SA14 Fedezeti alap bevételei összesen 
(73SA06+73SA13)

312 913 295 858 77 655 78 546 208937 265072

73SA15 Szolgáltatások kiadásai 317 885 286 574 28 504 26 288 211208 261515

73SA16 Tagoknak visszatérített összeg 4 749 3 244 3 421 2 814 16 16

73SA17 Pénzügyi műveletek ráfordításai 368 997 0 0 13 29

73SA18 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan 
kifizetések

232 4 666 0 0 0 0

73SA19 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról  
a működési alapba átcsoportosított összeg

0 0 0 0 0 0

73SA20 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról  
a likviditási alapba átcsoportosított összeg

0 0 0 0 0 0

73SA21 Fedezeti alap kiadásai (73SA15+73SA16+ 
73SA17+73SA18+73SA19+73SA20)

323 234 295 481 31 925 29 102 211237 261560

73SA22 Fedezeti alap tárgyévi eredménye 
(73SA14–73SA21)

–10 321 377 45 730 49 444 –2300 3512

73SB01 Tagok által fizetett tagdíj 4 932 5 069 5 145 5 733 3941 1796

73SB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 19 348 18 057 0 0 152 191

73SB03 Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02) 24 280 23 126 5 145 5 733 4093 1987

73SB04 Tagok egyéb befizetései 0 0 1 009 1 284 8737 14833

73SB05 Támogatóktól befolyó összeg 31 11 0 0 0 0

73SB06 Pénztári befizetések összesen 
(73SB03+73SB04+73SB05)

24 311 23 137 6 154 7 017 12830 16820
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E Ft

ProV1ta pénztár JÓSZÍV pénztár Família pénztár

Sorkód Megnevezés

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló  

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló  

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

73SB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0

73SB071 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
bevétele

0 0 0 0 0 0

73SB08 Egyéb bevétel 751 281 62 34 8 0

73SB081 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
bevétele

0 0 0 0 0 0

73SB09 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként 
nyújtott szolgáltatások ellenértéke

0 0 0 0 0 0

73SB10 Pénzügyi műveletek bevétele 37 2 2 127 1 241 2374 1252

73SB101 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
bevétele

0 0 0 0 0 0

73SB11 Átcsoportosítás likviditási alapból 400 400 0 0 0 468

73SB12 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat 
nem fizető tag egyéni számlájáról

0 0 0 0 0 16

73SB13 Működési és kiegészítő vállalkozás 
tevékenység különféle bevételei 
(73SB07+73SB08+73SB09+ 
73SB10+73SB11+73SB12)

1 188 683 2 189 1 275 2382 1736

73SB17 Működési alap bevételei összesen 
(73SB06+73SB13)

25 499 23 820 8 343 8 292 15212 18556

73SB171 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
bevétele (73SB071+73SB81+ 
73SB09+73SB101)

0 0 0 0 0 0

73SB18 Anyagjellegű kiadások 19 058 16 104 4 926 5 782 4081 6346

73SB19 Személyi jellegű kiadások 6 922 5 438 1 575 1 642 12218 19112

73SB20 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 116 120 0 0 100 99

73SB21 Egyéb kiadások 0 0 0 0 0 0

73SB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai 326 465 85 122 1059 1307

73SB23 Felügyeleti díj 160 157 201 215 532 28

73SB24 Beruházások, felújítások 0 0 48 0 0 0

73SB25 Átcsoportosítás likviditási alapba 0 0 0 0 0 0

73SB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba 0 0 0 0 0 0

73SB27 Működési alap kiadásai  
73SB18+...+73SB26)

26 582 22 284 6 835 7 761 17990 26892

73SB28 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység 
kiadásai

0 0 0 0 0  

73SB29 Adózás előtti eredmény (73SB17–73SB27) –1 083 1 536 1 508 531 –2778 –8336

73SB30 Adófizetési kötelezettség (–) 0 0 0 0 0 0

73SB31 Működési alap tárgyévi adózott eredménye 
(73SB29–73SB30)

–1 083 1 536 1 508 531 –2778 –8336

73SD01 Tagok által fizetett tagdíj 78 71 44 50 57 26

73SD02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 378 359 0 0 2 3
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E Ft

ProV1ta pénztár JÓSZÍV pénztár Família pénztár

Sorkód Megnevezés

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló  

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló  

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

73SD03 Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02) 456 430 44 50 59 29

73SD04 Tagok egyéb befizetései 0 0 11 15 127 215

73SD05 Támogatóktól befolyó összeg 0 0 0 0 0 0

73SD06 Pénztári befizetések összesen 
(73SD03+73SD04+73SD05)

456 430 55 65 186 244

73SD07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0

73SD08 Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0

73SD09 Pénzügyi műveletek bevétele 10 1 106 79 0  

73SD10 Átcsoportosítás működési alapból 0 0 0 0 0  

73SD11 Visszapótlás fedezeti alapból 0 0 0 0 0  

73SD12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat 
nem fizető tag egyéni számlájáról

0 0 0 0 0  

73SD13 Különféle bevételek (73SD07+73SD08+ 
73SD09+73SD10+73SD11+73SD12)

10 1 106 79 0  

73SD14 Likviditási alap bevételei összesen 
(73SD06+73SD13)

466 431 161 144 186 244

73SD15 Pénzügyi műveletek ráfordításai 67 110 0 0 0 0

73SD16 Átcsoportosítás fedezeti alapba 0 0 0 0 0 0

73SD17 Átcsoportosítás működési alapba 400 400 0 0 0 468

73SD18 Likviditási alap kiadásai 
(73SD15+73SD16+73SD17)

467 510 0 0 0 468

73SD19 Likviditási alap tárgyévi eredménye 
(73SD14–73SD18)

–1 –80 161 144 186 –224

73SE1 Tagdíjbevételek mindösszesen 314 693 305 101 43 554 48 582 59305 28786

73SE2 Különféle bevételek mindösszesen 24 185 15 008 42 605 38 400 165030 255086

73SE3 Alapok bevételei összesen 338 878 320 109 86 159 86 982 224335 283872

73SE4 Alapok kiadásai összesen 350 283 318 275 38 760 36 863 229227 288920

73SE5 Alapok tárgyévi eredménye összesen –11 405 1 834 47 399 50 119 –4892 –5048

MÉRLEG 2014
E Ft

ProV1ta pénztár JÓSZÍV pénztár FamÍlia pénztár

Sorkód Megnevezés

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

73SME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 245 723 252 837 424 788 474 850 32 655 27 607

73SME11 A) Befektetett eszközök 0 0 198 538 318 611 0 0

73SME111 I. Immateriális javak 0 0 0 0 0 0

73SME1111 1. Vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0 0

73SME1112 2. Szellemi termékek 0 0 0 0 0 0
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E Ft

ProV1ta pénztár JÓSZÍV pénztár FamÍlia pénztár

Sorkód Megnevezés

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

73SME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 0

73SME112 II. Tárgyi eszközök 0 0 168 85 0 0

73SME1121 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok

0 0 0 0 0 0

73SME1122 2. Gépek berendezések, felszerelések, 
járművek

0 0 168 85 0 0

73SME1123 3. Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 0

73SME1124 4. Beruházásra adott előlegek 0 0 0 0 0 0

73SME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 198 370 318 526 0 0

73SME1131 1. Egyéb tartós részesedések 0 0 0 0 0 0

73SME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 0 0 0 0

73SME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott 
kölcsön

0 0 0 0 0 0

73SME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek 0 0 0 0 0 0

73SME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

0 0 198 370 318 526 0 0

73SME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
eszközök

0 0 0 0 0 0

73SME12 B. Forgóeszközök 245 723 252 837 226 250 156 239 32 655 27 607

73SME121 I. Készletek 0 0 0 0 0 0

73SME122 II. Követelések 12 934 18 386 1 448 1 475 0 0

73SME1221 1. Tagdíjkövetelések 12 934 18 369 1 448 1 475 0 0

73SME1222 2. Követelések áruszállításból  
és szolgáltatásból (vevők)

0 0 0 0 0 0

73SME1223 3. Egyéb követelések 0 17 0 0 0 0

73SME123 III. Értékpapírok 0 0 220 500 151 484 26 125 14 514

73SME1231 1. Egyéb részesedések 0 0 0 0 0 0

73SME1232 2. Forgatási célú, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok

0 0 220 500 151 484 26 125 14 514

73SME124 IV. Pénzeszközök 232 789 234 451 4 302 3 259 6 530 13 093

73SME1241 1. Pénztárak 87 424 108 105 271 77

73SME1242 2. Pénztári elszámolási számla 22 698 24 021 370 2 6 249 12 739

73SME1243 3. Elkülönített betétszámla 0 0 3 824 3 152 10 277

73SME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 210 004 210 006 0 0 0 0

73SME1245 5.Devizaszámla 0 0 0 0 0 0

73SME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 0 0 0 21 0 0
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E Ft

ProV1ta pénztár JÓSZÍV pénztár Familia pénztár

Sorkód Megnevezés

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

73SMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 245 723 252 837 424 788 474 850 32 655 27 607

73SMF11 D) Saját tőke 12 934 18 369 1 616 1 560 0 0

73SMF111 I. Induló tőke 0 0 0 0 0 0

73SMF1111 1. Fedezeti alap induló tőkéje 0 0 0 0 0 0

73SMF1112 2. Működési alap induló tőkéje 0 0 0 0 0 0

73SMF1113 3. Likviditási alap induló tőkéje 0 0 0 0 0 0

73SMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (–) 0 0 0 0 0 0

73SMF113 III. Tőkeváltozások 12 934 18 369 1 616 1 560 0 0

73SMF1131 1. Fedezeti alap tőkeváltozása 11 770 16 716 1 275 1 298 0 0

73SMF1132 2. Működési alap tőkeváltozása 1 099 1 561 340 261 0 0

73SMF1133 3. Likviditási alap tőkeváltozása 65 92 1 1 0 0

73SMF12 Tartalékok 232 674 234 468 423 170 473 289 32 655 27 607

73SMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 231 156 231 534 397 391 446 835 10 533 14 045

73SMF1211 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka 3 400 210 006 393 120 443 712 6 488 1 773

73SMF1212 2. Egyéni számlák szabad tartaléka 211 234 1 027 4 271 3 123 –3 041 2 788

73SMF1213 3. Szolg. számlák befektetett tartaléka 0 0 0 0 0 0

73SMF1214 4. Szolg. számlák szabad tartaléka 16 522 20 501 0 0 0 0

73SMF1215 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka 0 0 0 0 7 086 9 484

73SMF122 II. Működési alap tartaléka 1 002 2 497 24 250 24 781 21 754 13 418

73SMF1221 1. Befektetett működési tart. 0 0 24 235 24 638 19 637 12 741

73SMF1222 2. Likvid működési tartalék 1 002 2 497 15 143 2 117 677

73SMF123 III. Likviditási alap tartaléka 516 437 1 529 1 673 368 144

73SMF1231 1. Befektetett likviditási tart. 0 0 1 515 1 661 0 0

73SMF1232 2. Szabad likviditási tartalék 516 437 14 12 368 144

73SMF13 3. Kötelezettségek 115 0 2 1 0 0

73SMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 115 0 0 0 0 0

73SMF1311 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 0 0 0 0 0 0

73SMF1312 2. Kötelezettségek áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók)

0 0 0 0 0 0

73SMF1313 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 0 0 0 0 0 0

73SMF1314 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 115 0 0 0 0 0

73SMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 0 0 2 1 0 0

Független könyvvizsgálói jelentések 
az Általános Pénztárszövetség tagpénztárai

A PROV1TA Egészségpénztár tagjai részére

Az éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük a PROV1TA Egészségpénztár mellékelt 2014. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 
2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 252 837 ezer forint, 
a pénztár működési tevékenységének eredménye 1 536 ezer forint nyereség – és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó 
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eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó 
kiegészítő mellékletből áll.

Vélemény
Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a PROV1TA Egészségpénztár 2014. december 31-én 
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli 
törvényben foglaltakkal összhangban.
Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés
Véleményünk szerint a PROV1TA Egészségpénztár 2014. évi üzleti jelentése a 2014. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Figyelemfelhívás
A PROV1TA Egészségpénztár a vagyonát rövid lejáratú bankbetétekben tartotta az ERB és a BRB Bankoknál. A mérlegkészítés 
időpontjáig a Pénztár tudomására jutott, hogy mindkét bank felszámolásra kerül, így a két banknál lekötött 130 millió forint 
megtérülése bizonytalan, melynek hatása 2015. évben várható, és így a vállalkozás folytatásának a lehetőségét is befolyásolhatja.

Budapest, 2015. április 17.

UNIVERSAL SALDO Tömösvári Andrásné s. k.
Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Kft. bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai Nyilvántartásba vételi szám: 000337 Engedélyszám: 002536
Tömösvári András ügyvezető igazgató

A JÓSZÍV Önsegélyező Pénztár tagjai részére 

Az éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük a JÓSZÍV Önsegélyező Pénztár mellékelt 2014. évi éves pénztári beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves 
beszámoló a 2014. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 
474 850 E Ft, a fedezeti alap tartalék összege 446 835 E Ft, a működési alap tárgyévi adózott eredménye  531 E Ft nyereség – és az 
ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és egyéb 
magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Vélemény
Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a JÓSZÍV Önsegélyező Pénztár 2014. december 31-én 
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli 
törvényben foglaltakkal összhangban. 

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés
Véleményünk szerint a JÓSZÍV Önsegélyező Pénztár 2014. évi üzleti jelentése a JÓSZÍV Önsegélyező Pénztár 2014. évi éves 
beszámolójának adataival összhangban van.

Győr, 2015. április 30.

Niczki  Éva ügyvezető s. k. Dr. Szabóné dr. Pente Ilona s. k. 
ITAG Könyvvizsgáló Kft. Bejegyzett könyvvizsgáló
9024  Győr, Kálvária u. 55. Kamarai bejegyzési sz.: 004461
Kamarai nyilvántartási sz.: 001618 Pénztári Min. Nyilv.t.sz.: Ept -004461/03
Pénztári Min.Nyilv.t.sz.: Tpt -001618/03.
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A FAMÍLIA Önsegélyező Pénztár küldött közgyűlésének

Az éves Pénzügyi beszámolóról készült jelentés
Elvégeztem a FAMÍLIA Önsegélyező Pénztár (4026 Debrecen, Péterfia út 4.) mellékelt 2014. évi Pénzügyi beszámolójának a 
könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és 
források egyező végösszege 27 607 E Ft, a mérleg szerinti eredmény – 5 048 E Ft veszteség – és az ezen időponttal végződő 
évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat 
tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Vélemény
Véleményem szerint az éves Pénzügyi beszámoló megbízható és valós képet ad a FAMÍLIA Önsegélyező Pénztár 2014. december 
31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 
számviteli törvényben, valamint a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban.

Jelentési kötelezettség az üzleti jelentésről
Elvégeztem a FAMÍLIA Önsegélyező Pénztár (4026 Debrecen, Péterfia út 4.) mellékelt 2014. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.
Véleményem szerint a FAMÍLIA Önsegélyező Pénztár 2014. évi üzleti jelentése a 2014. évi éves Pénzügyi beszámolójának adataival 
összhangban van.

Debrecen, 2015. április 25.

Képviseletre jogosult: Csík László Csík László s. k.
4431 Nyíregyháza, Vénusz utca 16. Nyilvántartási szám: 001938
Nyilvántartási szám: TPT003811

A CIMBORA Nyugdíjpénztár 2014. évi adatainak nyilvánosságra hozatala  
az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. §-ában foglaltak értelmében
  

1.

Megnevezés
Év

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tartalék tőke E Ft  8 463  9 444  10 351  11 328  10 101  11 016 

Fedezeti tartalékok E Ft  888 826  1 042 812  1 245 396  1 415 100  1 434 310  1 646 779 

ebből: egyéni számlák tartaléka E Ft  888 826  1 042 812  1 245 396  1 415 100  1 434 310  1 646 779 

ebből: szolgáltatási számlák tartaléka E Ft  – – – – –

Likviditási tartalékok E Ft  11 828  12 301  13 340  16 195  17 074  19 581 

Hozamráta a pénztár egészére %  12,94  8,58  8,69  7,53 –3,26  11,45 

Referenciaindex %  12,61  8,61  8,12  6,69 –5,07  5,60 

Vagyon    909 117  1 064 557  1 269 087  1 442 623  1 461 485  1 677 376 
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Megnevezés
Év

2010 2011 2012 2013 2014

Tartalék tőke E Ft  10 206  5 746  8 796  11 252  9 064 

Fedezeti tartalékok E Ft  1 799 397  1 845 172  2 005 786  2 240 718  2 304 324 

ebből: egyéni számlák tartaléka E Ft  1 799 397  1 845 172  2 005 786  2 240 718  2 304 324 

ebből: szolgáltatási számlák tartaléka E Ft – – – –  –

Likviditási tartalékok E Ft  20 981  21 805  23 809  25 526  26 075 

Hozamráta a pénztár egészére %  5,76  4,71  8,77  11,43  5,85 

Referenciaindex %  4,70  4,10  5,01  0,40 –0,90 

Vagyon    1 830 584  1 872 723  2 038 391  2 277 496  2 339 463 

2.

Megnevezés 2013. 12. 31. 2014. 12. 31.

Taglétszám (fő) 369 361

3.

2014. 01. 01.–2014. 12. 31. %

Fedezeti tartalék  99

Működési tartalék  0,5

Likviditási tartalék  0,5

4.

Megnevezés 2014. 01. 01. 2014. 12. 31.

Pénztár vagyona E Ft  2 277 496 2 339 463

5.

Eszközcsoport piaci értéken
%-os megoszlás  
2013. 12. 31-én

%-os megoszlás  
2014. 12. 31-én

Bankszámlák, KP  11,17  6,84 

Lekötött betétek – –

Magyar Állampapír  54,96  48,35 

Magyar Hitelintézeti kötvény  7,01  9,14 

Külföldi kötvény  7,43  10,65 

Magyar részvény  5,00  3,09 

Külföldi részvény  0,11  0,92 

Magyar befektetési jegy  9,11  17,03 

Külföldi befektetési jegy  0,83  1,34 

Hazai jelzáloglevél  4,38  2,64 

Összesen  100,00  100,00 
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6.

A Cimbora Nyugdíjpénztár a befektetett eszközök alábbi összetételét tartja kívánatosnak:

Megnevezés Minimum Cél arány Maximum

OECD tagországban kibocsátott állampapírok 25% 70% 100%

OECD tagországokban bejegyzett vállalatok, hitelintézetek, 
önkormányzatok által nyilvánosan forgalomba hozott kötvények, illetve 
OECD tagországban bejegyzett jelzálog-hitelintézet által nyilvánosan 
forgalomba hozott jelzáloglevél

0% 10% 40%

OECD tagországban, illetve OECD tagországon kívül kibocsátott tőzsdei 
részvény, illetve OECD tagországban és OECD tagországon kívül 
kibocsátott nyilvános befektetési alapok

0% 20% 40%

Határidős ügyletek (fedezeti, arbitrázs) nyitott pozícióinak összértéke 0% 0% 10%

Folyószámla, lekötött betét 0% 0% 10%

A pénztár portfóliójában található befektetett eszközök összetételének meghatározása az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak 
befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak, illetve annak aktuális módosításai 
alapján történik. A befektetett eszközök minimum, maximum értékeit tekintve a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú 
mellékletében foglaltak az irányadók.

A pénztár referencia hozama megegyezik az üzleti év alatt az év/év (december/december) infláció értékével.

7.

Megnevezés Bruttó hozam Nettó hozam Referenciahozam

2005 9,04% 8,58% 8,61%

2006 9,22% 8,69% 8,12%

2007 7,94% 7,53% 6,69%

2008 –2,89% –3,26% –5,07%

2009 11,85% 11,45% 5,60%

2010 6,10% 5,76% 4,70%

2011 5,13% 4,71% 4,10%

2012 9,16% 8,77% 5,01%

2013 11,86% 11,43% 0,40%

2014 6,25% 5,85% –0,90%

Megnevezés Évek Bruttó Nettó

Hozamráta 2014. 6,2518% 5,8480%

Referenciahozam 2014. 0,8997% infláció alapú index

10 éves átlagos referenciahozam 2005–2014. 3,6427% tőkepiaci/inflációalapú index

10 éves átlaghozam 2005–2014.   6,8713%

10 éves vagyonnövekedési mutató 2005–2014. 6,9401%

* A 10 éves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt jellemzi.
** A vagyonnövekedési mutató a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi.
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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

Az Exchange Hungary Kft. (9700 Szombathely, Komlósi Ferenc 
u. 33.) bejelentése:

BI2SA 7495101–7495150

sorszámú számlatömb elveszett, használata 2015. október 
19-től érvénytelen.
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II. GAZDASÁGII. GAZDASÁG

JOGSZABÁLYOK 27/2015. (X. 15.)  
NGM rendelet

A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a  haditechnikai 
termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. 
(III. 19.) GKM rendelet módosításáról  ...................................................... 2480

307/2015. (X. 27.)  
Korm. rendelet

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbe-
szerzési szabályokról  ..................................................................................... 2494

320/2015. (X. 30.)  
Korm. rendelet

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről  ... 2504

321/2015. (X. 30.)  
Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárásokban az  alkalmasság és a  kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatá-
rozásának módjáról  ....................................................................................... 2529

A NEMZETGAZDASÁGI 
MINISZTER KÖZLEMÉNYE

A nemzetgazdasági 
miniszter 
közleménye

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2015. október 1. és 
2015. október 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási 
vállalkozók jegyzékéről  ................................................................................ 2549
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A nemzetgazdasági miniszter 27/2015. (X. 15.) NGM rendelete
a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról 
szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról

A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 
10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. §  A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a  haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 
32/2007. (III. 19.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) E  rendelet hatálya a  haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének 
és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a  vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm.  rendelet 
(a továbbiakban: Htkr.) 1. melléklet I–XXIII. és XXV–XXVI. fejezeteibe tartozó haditechnikai termékekre (a továbbiakban: 
termék), valamint a Htkr. 1. melléklet XXIV. fejezetében meghatározott szolgáltatásokra terjed ki.
(2) E  rendelet hatálya nem terjed ki a  Magyar Honvédség, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint 
a  rendvédelmi szervek, illetve a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal készletében, tárolásában, raktározásában, múzeumi 
gondozásában meglévő termékekre azok készletből, tárolásból, raktározásból történő kivonásukig.”

2. § (1) Az R. 2. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) beérkezés: a Htkr. 1. § 17. pont b) alpontjában meghatározott fogalom;
c) behozatal: a Htkr. 1. § 1. pontjában meghatározott fogalom;”

 (2) Az R. 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) exportőr: a Htkr. 1. § 7. pontjában meghatározott fogalom;”

 (3) Az R. 2. § i)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„i) importőr: a Htkr. 1. § 10. pontjában meghatározott fogalom;
j) kiszállítás: a Htkr. 1. § 17. pont a) alpontjában meghatározott fogalom;
k) kivitel: a Htkr. 1. § 11. pontjában meghatározott fogalom;”

 (4) Az R. 2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„n) tranzitország: a termék szállítása során a Htkr. 1. § 19. pontja szerinti tranzitban érintett ország;”

 (5) Az R. 2. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„o) a termék gyártási dokumentációja: gyártási előírás, technológia, tervrajz.”

3. § (1) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi 
szervek készleteiből kivont, védelmi célra feleslegesnek minősített termék
a) kivitele vagy kiszállítása esetén a  jelölés megtörténtének ellenőrzése, esetleges hiány esetén az  azonosító jel 
pótlása az exportőrt,
b) belföldi, rendeltetésszerű további felhasználásra, nem katonai célokra történő átalakításra, hatástalanításra, 
megsemmisítésre való értékesítése esetén a jelölés megtörténtének ellenőrzése, esetleges hiány esetén az azonosító 
jel pótlása az értékesítési szerződésben erre meghatározott felet
terheli.”

 (2) Az R. 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Belföldi megsemmisítés esetén a  jelölés végrehajtásától el lehet tekinteni, ha a  haditechnikai eszközt 
megsemmisítésre eladó szervezet a megsemmisítésre történő átadás-átvételtől a gyakorlati végrehajtásáig felügyeli 
és dokumentálja a folyamatot.
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(5) Az  állami készletből kikerülő, a  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 21. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelően hatástalanított tűzfegyvert a vizsgálatra jogosult által elhelyezett próbajellel, 
valamint hatástalanítási tanúsítvánnyal kell ellátni.”

4. §  Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyártó a termék jelöléséről a termék gyártási dokumentációjában, vagy a gyártó szervezetében erre hatáskörrel 
felruházott személy által jóváhagyott utasításban foglaltak szerint gondoskodik. A gyártási dokumentációnak vagy 
az utasításnak tartalmaznia kell az adott termék azonosításának részletes leírását és az azonosító jeleket, valamint 
a jelölés elhelyezési helyéről és annak kivitelezési módjáról való rendelkezést.”

5. §  Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az azonosító jel elhelyezhető
a) a terméken közvetlenül,
b) a termékre szerelt adathordozón vagy
c) a termék csomagolásán.
(2) Az azonosító jelet oly módon kell elhelyezni, hogy
a) csak a termék roncsolásával legyen eltávolítható, és
b) technikai segédeszköz nélkül észlelhető, könnyen felismerhető és olvasható legyen.
(3) Jelölésre csak olyan módszer alkalmazható, amely a  termék rendeltetésszerű használata során is biztosítja 
az azonosító jel épségét, az egyedi azonosítás lehetőségét.”

6. §  Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyes termékfajták jelölésének legalább az 1. melléklet szerinti információkat kell tartalmaznia.”

7. § (1) Az R. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  gyártó az  általa gyártott termékről, az  importőr a  beérkezett vagy behozott termékről a  Htkr. 1.  melléklet  
I–XXIII. és XXV–XXVI. fejezete szerinti termékfajtáknak, valamint a Htkr. 1. melléklet XXIV. fejezetében meghatározott 
szolgáltatásoknak megfelelően csoportosítva naprakész nyilvántartást vezet. A nyilvántartáshoz a 2. mellékletben és 
a 3. mellékletben meghatározott nyomtatványt kell használni.
(2) A haditechnikai szolgáltatást nyújtónak a termék hatástalanítására, megsemmisítésére, valamint a Htkr. 1. melléklet 
I–IV., VI–VIII., X., XI., XV., XXVI. fejezetébe tartozó termékek esetén azok forgalmazására irányuló tevékenységéről 
az (1) bekezdés szerinti naprakész nyilvántartást kell vezetni.”

 (2) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nyilvántartásra kötelezett gondoskodik a nyilvántartó lap évenkénti nyitásáról-zárásáról. A Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nyilvántartásnak az általa hitelesített nyilvántartó lapokon történő 
vezetésére kötelezheti a vállalkozást, ha az a nyilvántartási kötelezettségét megszegi.”

8. §  Az R. 8. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyártásra, valamint a  beérkezett vagy behozott, továbbá a  kiszállított vagy kivitt termékre vonatkozó nyilvántartást 
a gyártónak, illetve a külkereskedőnek)
„a) a Htkr. 1. melléklet I–IV. fejezete szerinti termékek esetén 30 évig,
b) egyéb termékek esetén 10 évig kell megőriznie.”

9. §  Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A nyilvántartásra kötelezett a nyilvántartott termékekről adatot szolgáltat.
(2) A Htkr. 1. melléklet I. fejezet a), b) és c) pontjában szereplő fegyverek és III. fejezetben szereplő lőszerek gyártása, 
forgalmazása, hatástalanítása, megsemmisítése esetén az  adatszolgáltatásra kötelezett évente négy alkalommal 
(február 28., április 30., július 31. és október 31.) szolgáltat adatot a  Hivatal részére. Az  adatszolgáltatáshoz 
a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványt kell használni.
(3) A Htkr. 1. melléklet I/d, II. és IV–XXVI. fejezetébe tartozó termékek esetén az adatszolgáltatásra kötelezett a Hivatal 
számára évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év február 28. napjáig éves összesített adatot szolgáltat.
(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed a termék
a) a Htkr. 1. melléklet I. d) pontjába, vagy II., IV–XXVI. fejezetébe történő besorolására,
b) megnevezésére (típusjel megadása),
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c) gyártásának évére és a legyártott, hatástalanított, megsemmisített darabszámára,
d) vevőjének, valamint végfelhasználójának nevére.”

10. §  Az R. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

11. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

12. §  Az R. 8. § (2) bekezdésében a „Httv. I–IV. fejezete” szövegrész helyébe a „Htkr. 1. melléklet I–IV. fejezete” szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti az R. 11. § (2) bekezdése.

14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok, valamint az  információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében 
előírt egyeztetése megtörtént.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelethez

Haditechnikai termékek jelölése

 I. Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm  
(0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel, és tartozékok, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek (ML 1)
Minden egyes lövészfegyvert (lőfegyvert) gyártásakor egyedi azonosító jelöléssel kell ellátni. A jelölésnek tartalmaznia 
kell a gyártó nevét, Magyarország mint az előállítás helye szerinti ország angol nevét (Made in Hungary), a fegyver típus 
(modell) megnevezését (típusjelét) és kaliberjelét, a gyártási évet és a gyártási számot. Jelölni kell a fegyver műszaki 
megbízhatóságát (átvételét) is. Az egyedi jelölést a fegyver olyan lényegi részén kell alkalmazni, mely rész roncsolása 
a  fegyvert tartósan működésképtelenné vagy újbóli beüzemelésre képtelenné tenné. A  gyári kiegészítő felszerelés 
(például: irányzék) rögzítésére szolgáló sínek alá lehetőleg ne kerüljön azonosító jel.
A fegyver fődarabjain (például: tokszerkezet, zár, cső) lehetőség szerint részleges szétszerelés nélkül is jól látható 
helyen, könnyen felismerhető gyártási számot kell elhelyezni.
A lőfegyverek szétszerelése után értékesítésre, illetve további felhasználásra kerülő fődarabokon, minden esetben el 
kell helyezni a lőfegyver eredeti gyártási számát, valamint kaliberjelét.
Beérkezett vagy behozott, jelölés nélküli fegyver esetén minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, 
a  gyártási számot és a  kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá fel kell tüntetni a  fegyver típusjelét és 
a kaliberjelet.

I.1. Rövid lőfegyverek
 Pisztolyon, revolveren a gyártási számot a szánon, forgódobon, tokon, csövön lehetőleg a fegyver jobboldalán, 

a felirat jellegű azonosító jeleket a szán baloldalán kell elhelyezni.
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I.2. Géppisztoly, gépkarabély
 A fegyveren a gyártási számot a záron, zárkereten, tokfedélen, kiszerelhető cső esetén a csövön, a felirat jellegű 

azonosító jeleket a tok baloldalán kell elhelyezni.
I.3. Puska
 A fegyveren a gyártási számot a csövön, a felirat jellegű azonosító jeleket a tok baloldalán kell elhelyezni.
I.4. Mesterlövész puska
 A fegyver tokrészén kell feltüntetni a  felirat jellegű azonosító jeleket, valamint a  gyártási számot, a  többi 

fődarabon a gyártási számot, a csövön a csőszámot. A nem fődarabnak tekinthető kiegészítő alkatrészeken 
a gyártási szám utolsó két-három számjegyét kell feltüntetni.

 II. 20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,50 hüvelyk/
inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek (ML 2)

II.1. 12,7 mm-nél nagyobb kaliberű kézifegyverek
 Értelemszerűen alkalmazni kell az I. fejezet bevezető részében leírtakat.
II.2. Tüzérségi fegyverek
 Tüzérségi eszközöknél az önálló szerkezeti egységeket jelölni kell. A jelölésnek tartalmaznia kell a gyártó nevét, 

a terméket előállító ország nevét, a termék típus megnevezését, kaliberjelét, gyártási évét és a gyártási számot, 
továbbá az egység műszaki megbízhatóságát (átvételét).

 III. Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz készített különleges részegységek (ML 3)
A lőszerek gyűjtőcsomagolásán (tároláskor és szállításkor a környezeti hatásoknak ellenálló külső csomagolás, például: 
faláda) az ADR/RID előírásoknak megfelelő formában fel kell tüntetni a termék veszélyességi osztályát, alosztályát és 
összeférhetőségi csoportját, továbbá a termékazonosító NSN kódszámot [A termék NATO Raktári Száma (NATO Stock 
Number)]

III.1. Lövészfegyverek lőszerei
 A legkisebb csomagolási egységen (közvetlenül a  töltényeket tartalmazó belső csomagolás) és 

a gyűjtőcsomagoláson egyaránt kell jelölést alkalmazni. A jelölésnek megfelelő információt kell tartalmaznia 
a gyártóról, a gyártó országról, a lőszer konstrukcióról, a töltény űrméretéről (kaliber), a gyártási tételszámról 
és a gyártás dátumáról.
a) Minden katonai lőszeren, a  töltényhüvely fenékrészének homloklapján az  úgynevezett 

fenékbélyegzésnek tartós kivitelben kell megjelennie. A  jelölésnek utalnia kell a  NATO változat 
jelképére, a gyártóra és tartalmaznia kell a gyártási év utolsó két számjegyét. A megrendelő kérésére 
a fenékrészen megjelenhet a megrendelőre és a használat jellegére utaló jel is (például: K=kiképzés; 
SZ=szolgálat).

 Lövészfegyver-töltények megjelölésre vonatkozó további előírásokat tartalmaz az  MSZ K 1113,  
a  9 mm-es Parabellum töltényre az  MSZ K 1153, a  7,62 x 51 mm-es lövészfegyver-töltényre az   
MSZ K 1154 katonai szabvány.

b) Kiszállításra és kivitelre készített termékeknél (például: lőszer, töltényhüvely) igény esetén az űrméret 
jelölését, a gyártó vagy a megrendelő jelét és a gyártási évre utaló számjegyeket kell feltüntetni.

c) A  lőszer gyűjtőcsomagolásán az a)–b) pont szerinti információs adatok mellett a magyar eredetet, 
a csomagolási egységben lévő töltények mennyiségét és a sorozatszámot is jelezni kell.

 Jelölni kell a lőszer műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.
d) Beérkezett vagy behozott, jelölés nélküli lőszer gyűjtőcsomagolásán minimális adatként a  gyártó 

nevét, a gyártó ország nevét, a lőszer típusjelét és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá 
utalni kell a csomagolási egységben lévő lőszerek mennyiségére.

III.2. 20 mm-nél nagyobb űrméretű lőszerek
 A lőszeren tartós módon, illetve a gyűjtőcsomagoláson minden esetben fel kell tüntetni a gyártóra, a termék 

jellemzőire (például: típus, űrméret, tömeg, sorozatszám, NATO-változat) vonatkozó információkat.
 A gyűjtőcsomagoláson a lőszerre (például gyártó ország neve), illetve a csomagolásra vonatkozóan további 

adatokat lehet feltüntetni. Minden esetben jelezni kell a csomagolásban lévő lőszerek darabszámát és a lőszer 
műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.
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III.3. Mechanikus szerkezetek
 A termék jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusjelét, a sorozatszámot 

és a mennyiséget.
 A gyűjtőcsomagoláson a termékre vonatkozó további adatokat lehet feltüntetni (például gyártó ország neve). 

Minden esetben jelezni kell a  csomagolásban lévő termékek darabszámát és műszaki megbízhatóságát 
(átvételét) is.

 IV. Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint a  hozzájuk 
tartozó eszközök és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek, és a kifejezetten azokhoz 
tervezett alkatrészek (ML 4)
A termékek gyűjtőcsomagolásain (ládáin) az  ADR/RID előírásoknak megfelelő formában fel kell tüntetni a  termék 
veszélyességi osztályát, alosztályát és összeférhetőségi csoportját, továbbá a termékazonosító NSN kódszámot.
Beérkezett vagy behozott, jelölés nélküli termék gyűjtőcsomagolásán minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó 
ország nevét, a  termék típusjelét és a  kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá utalni kell a  csomagolási 
egységben lévő termék mennyiségére.

IV.1. Gránátok és pirotechnikai eszközök
 A terméken fel kell tüntetni a  gyártó nevét, a  termék típusjelét, a  termék funkciójára utaló rövidítéseket, 

a  sorozatszámot, valamint a  felhasználhatósági (szavatossági) időt. A  pirotechnikai eszközön a  használatra 
vonatkozó utasítás is lehet.

 A csomagolási egységen a jelzett adatok mellett szerepelnie kell még a gyártás időpontjának, a szállíthatóságára 
utaló ADR/RID számnak, a csomagolási egység tömegének, a termék NSN számának, továbbá egyéb gyártási 
azonosító adatnak. Jelölni kell az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

IV.2. Műszaki harcanyagok
 A műszaki harcanyagok (robbanó eszközök, területvédő töltetek, gyújtószerek) jelölése során fel kell 

tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusát (gyártmányjelét), a mennyiséget, a sorozatszámot, 
a  szállíthatóságára utaló ADR/RID számot, a  tömegét, az  NSN számát, a  felhasználhatósági időt. Jelölni kell 
a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség esetén egyéb információ is megadható.

 További előírások az MSZ K 073 katonai szabvány szerint.
IV.3. Műszaki robbanóanyagok
 A műszaki robbanóanyagok (a  robbanó eszközökhöz és töltetekhez, pirotechnikai eszközökhöz tartozó 

részegységek, elemek) jelölése során fel kell tüntetni a  gyártó nevét, a  termék megnevezését, a  típusát, 
a  mennyiséget, a  sorozatszámot, a  szállíthatóságára utaló ADR/RID számot, a  tömegét, az  NSN számát és 
a felhasználhatósági időt. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség esetén egyéb 
információ is megadható.

 További előírások az MSZ K 0165 katonai szabvány szerint.
IV.4. Műszaki harcanyagokkal kapcsolatos egyéb eszközök
 A műszaki harcanyagok lerakására, élesítésére, felszedésére, hatástalanítására, robbantására, vagy érzékelésére 

szolgáló egyéb eszközök jelölése során fel kell tüntetni a  gyártó nevét, a  termék megnevezését, típusát 
(gyártmányjelét), a mennyiséget és a sorozatszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) 
is.

 V. Tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, kapcsolódó rendszerek, ellenőrző, illesztő és ellentevékenység 
berendezései, amelyeket kifejezetten katonai célra terveztek, és a  kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és 
szerelvények (ML 5)
A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a  gyártó nevét, a  termék megnevezését, 
típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Továbbá fel kell tüntetni a működtetésre vonatkozó adatokat (például: 
áramellátás), és jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

 VI. Szárazföldi járművek és részegységeik (ML 6)

VI.1. Katonai célra tervezett szárazföldi járművek és részegységeik [harckocsik és más katonai fegyverrel ellátott 
járművek, páncélozott járművek, kétéltű és úszó (mély vízen is átkelő) járművek, aknarakók]
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 A járművek alkatrészei, részegységei és fődarabjai jelölésére − ha a gyártmány mérete és felülete megengedi 
− az  eredeti terméktulajdonos dokumentációjában szereplő rajzszám vagy típusszám és a  gyártó jelének 
a felvitele szolgál.

 Részegységen a  termék egyedi, gyári azonosító sorszámát is fel kell tüntetni. Főbb alkatrészek esetén 
a működést nem befolyásoló helyen jelölni kell a gyári azonosító számot.

VI.2. Összkerék-meghajtású, terepjáró képességgel rendelkező járművek
 Minden járműre jól látható és könnyen hozzáférhető, a  jármű használata során nem cserélendő helyen, 

a vonatkozó jogszabály előírásának megfelelően úgynevezett „gyári adattáblát” kell elhelyezni. Az adattáblán 
szerepelnie kell a gyártó nevének, a gyártó által képzett azonosító számnak (VIN-szám), a jármű megengedett 
legnagyobb össztömegének, a  vontatható megengedett legnagyobb össztömegének, valamint a  jármű 
megengedett legnagyobb tengelyterhelésének az egyes tengelyek szerint.

 A járművet azonosító VIN-számot az alvázon vagy más hasonló szerkezeti részen is fel kell tüntetni.
 Az úgynevezett főegységeken (például: alváz, motor, kabin) jól láthatónak kell lennie a főegység gyártóműi 

azonosítási számának.

 VII. Vegyi vagy biológiai mérgező anyagok, könnygázok, radioaktív anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevők, 
anyagok és technológiák (ML 7)

VII.1. Sugárzást mérő, vegyi anyagot jelző, felderítő rendszerek
 A berendezésen, műszeren, eszközön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a  gyártó nevét, a  termék 

megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Az önálló funkciójú szerelési egység adattábláján 
kell elhelyezni a gyártó nevét, az egység megnevezését, a gyártási azonosító számot, továbbá utalni kell arra, 
hogy mely termékhez tartozik. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

 A rendszerhez tartozó anyagok (reagensek) belső csomagolásán az  anyag megnevezésére, mennyiségére, 
felhasználhatóságára és a veszélyességre utaló jelet kell elhelyezni.

VII.2. Védelmi célra tervezett eszközök
 E termékkörbe sorolható eszközök

– a védőruházat,
– a védőlepel,
– a légzésvédők.
a) A  védőruházat felső részén (nyakrész) és a  nadrágban méretjelző címkét kell bevarrni. A  ruha 

egyedi csomagolásán lévő címkén szerepelnie kell a  termék megnevezésének, méretjelének, 
a termékazonosító számnak és a csomag készlettartalmának. A ruhát tároló táskán fel kell tüntetni 
a  termék megnevezését, a  méretjelző címkét és a  gyártó jelét. Jelölni kell a  termék műszaki 
megbízhatóságát (átvételét) is.

b) A  védőlepel egyedi csomagolásán szerepelnie kell a  megnevezésnek és a  gyártási időnek. 
A  gyűjtőcsomagoláson kell feltüntetni a  termék megnevezését, a  méretjelölést, a  gyártási időt, 
a sorozatszámot, a termékazonosító számát és egyéb információkat (bruttó, nettó tömeg). Jelölni kell 
a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

c) A  légzésvédelmi eszköz esetén az  álarctestbe kell belesütni a  méretjelet. A  szűrőbetéten lévő 
szalagcímkének tartalmaznia kell a  gyártó nevét, az  engedélyszámot, a  szűrőbetét típusát és 
a termékre vonatkozó magyar nemzeti szabvány számát, a sorozatszámot és a gyártás idejét.

 Az egyedi csomagoláson a  fentiek mellett fel kell tüntetni a  felhasználhatóság idejét, valamint a  tárolásra 
vonatkozó információkat (piktogramok) is. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

VII.3. Vegyi mentesítő anyagok
 A vegyi mentesítő anyagot és oldatot (a  továbbiakban együtt: anyag) tartalmazó felhasználói göngyöleget 

jelöléssel kell ellátni. A göngyöleg fajtájától függően a  jelölést az MSZ K 1009 katonai szabvány szerint kell 
elhelyezni. A  jelölésnek tartalmaznia kell az  anyag megnevezését, a  felhasználási terület megjelölését, 
a  sorozatszámot, a  gyártás évét és hónapját, a  bruttó és nettó tömeget, a  tárolhatóság, valamint 
a felhasználhatóság idejét. A göngyölegen egyéb, a tárolt anyagra jellemző kiegészítő felirat is elhelyezhető.

 VIII. „Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevők (ML 8)
A IV. fejezet előírásai alapján kell eljárni.
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 IX. Kifejezetten katonai használatra tervezett vízi járművek, különleges tengerészeti berendezések és tartozékok, és azok 
alkatrészei (ML 9)

IX.1. Folyami járművek
 A terméken elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a  gyártó nevét, a  termék típusát, a  gyártási számot és 

a gyártás évét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

 X. Repülőgép, személyzet nélküli légi jármű, repülőgép-hajtómű (motor) és repülőgép-részegység, hozzátartozó 
berendezések és alkatrészek, amelyeket kifejezetten katonai használatra terveztek, vagy módosítottak (ML 10)
A termék alkatrészei, részegységei és fődarabjai jelölésére − ha a gyártmány mérete és felülete megengedi − az eredeti 
terméktulajdonos dokumentációjában szereplő rajzszám vagy típusszám és a gyártó jelének a felvitele szolgál.
Részegységen a termék egyedi, gyári azonosító sorszámát is fel kell tüntetni.

 XI. A jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint 
kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek (ML 11)
A katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:
A berendezéseken, eszközökön vagy a  rajtuk elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a  gyártó nevét, a  termék 
megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Továbbá jelölni kell a működtetésre vonatkozó adatokat 
és a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.
Az önállóan funkcionáló, alacsonyabb szintű részegység azonosítására alkalmas a gyártói termékjelölés (rajzszám).

 XII. Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz tervezett különleges 
részegységek (ML 12)
A II. és a XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

 XIII. Páncélozott, vagy védőberendezések és szerkezetek, valamint anyagok (ML 13)

XIII.1. Testvédő nem fémes szerkezetek, részegységek, elemek
 Lövedék- és repeszálló védőmellények esetén a  védőeszközöket minden esetben el kell látni megfelelő 

információt tartalmazó adattáblával (címkével).
a) Ha bármely védőeszközből eltávolítható a  ballisztikai védőbetét, akkor a  védőeszköz minden 

egyes eltávolítható betétjén vagy a betét védőhuzatának külső felületén lévő adattáblán (címkén) 
fel kell tüntetni a  gyártó nevét, a  szabvány szerinti védelmi besorolását (a  lövedék elleni védelem 
szintjét), a betét méretét, a védőanyag tételszámát, a gyártási időt, a felhasználhatóság lejárati idejét, 
a védőbetét egyedi azonosítói számát (sorszám). Jelölni kell a „test felőli oldalt” és az eszköz műszaki 
megbízhatóságát (átvételét) is. Továbbá felvihetők a  kezelésre és az  alkalmazhatóságra vonatkozó 
utasítások.

b) Ha a védőeszköz védőbetétje eltávolítható a borítóhuzatból, akkor a borítóhuzaton is el kell helyezni 
az a) pont szerinti adatokat tartalmazó táblát.

c) Ha a  védőeszköz egy darabból áll, a  fenti információkat egy adattáblán kell megadni. Ha több 
bontható darabból áll, minden elemet adattáblával kell ellátni.

 Lövedékálló védőmellény jelölésére részletes előírásokat az  MSZ K 1114-1, szúrásálló védőmellény esetén 
az MSZ K 1114-2 katonai szabvány tartalmaz.

XIII.2. Ballisztikus takarók és speciális tűzszerész védőfelszerelések
 A ballisztikus takarókon és speciális tűzszerész védőfelszereléseken fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék 

típusjelét, védelmi képességét és a gyártási számot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) 
is. Szükség szerint egyéb adat is megadható.

 XIV. Kifejezetten katonai kiképzési vagy hadgyakorlat forgatókönyvi szimulációs célú berendezések, gyakorló (szimulátor) 
berendezések bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használata begyakorlására, amelyek az  I. vagy II. fejezetek szerint 
kerülnek engedélyezésre, és kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 14)
A katonai kiképzés-technikai célú gyakorló berendezések, eszközök közé tartoznak
– a bármilyen lőfegyver és fegyverzet használata begyakorlására oktató berendezések, eszközök,
– a rakétakomplexumok szimulátorai,
– a szárazföldi jármű szimulátorok,
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– a légi jármű szimulátorok,
– a kommunikációs szimulátorok,
– az oktató műszaki harcanyagok (területvédő töltetek, gyújtószerkezetek),
– az oktató műszaki gép fődarabok.
A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a  gyártó nevét, a  termék megnevezését, 
típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

 XV. Kifejezetten katonai használatra tervezett képletapogató (képalkotó/imaging) eszközök, vagy ezeket zavaró 
berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 15)
A XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

 XVI. Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyek felhasználását engedélyezés alá vont termékekben lehet 
azonosítani az anyagösszetétel, geometriai méret, vagy alkalmazás alapján, és amelyeket kifejezetten az I–IV., VI., IX., 
X., XII. vagy XIX. fejezet alapján engedélyköteles termék részére terveztek (ML 16)
A kovácsolt, sajtolt és egyéb félkész gyártmányok jelölésére − ha azt a  felhasználása indokolja és a  gyártmány 
geometriai mérete lehetővé teszi − a  termék dokumentációjában szereplő azonosító szám (rajzszám, típusszám) 
használható.

 XVII. Különféle berendezések, anyagok és könyvtárak (adatbázisok) és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek/
részegységek (ML 17)
Kifejezetten a harci zónában történő használatra tervezett tábori műszaki eszközök:
– a műszaki felderítő eszközök,
– a műszaki akadályelhárító eszközök,
– az út- és állásépítő gépek,
– a hídépítő gépek,
– a tábori térvilágító berendezések,
– a repülőtér karbantartó gépek,
– a katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított konténerek.
A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a  gyártó nevét, a  termék megnevezését, 
típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

 XVIII. Gyártóberendezések a jelen Jegyzékben felsorolt termékek előállításához/gyártásához (ML 18)
A berendezéseken elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási 
számot és a  gyártási évet. Jelölni kell a  működésre vonatkozó adatokat és a  termék műszaki megbízhatóságát 
(átvételét) is.

 XIX. Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések vagy ellentevékenység eszközei, és 
kísérleti modellek, és a kifejezetten azokhoz tervezett fődarabok/részegységek/alkatrészek (ML 19)
A II. és a XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

 XX. Kriogén és szupravezető berendezések, valamint a kifejezetten hozzájuk tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények 
(ML 20)
A XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

 XXI. „Szoftver” (ML 21)
– Az engedélyezés alá vont berendezések vagy anyagok kifejlesztésére, gyártására vagy felhasználására tervezett 

vagy átalakított szoftverek,
– a  katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy értékelése, ellenőrzése, karbantartása vagy 

aktualizálása céljából készített speciális szoftverek.
A főbb azonosító adatokat (a szoftver gyártója, megnevezése, azonosító száma, a gyártás éve) a szoftvert tartalmazó 
tényleges adathordozón kell elhelyezni.
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 XXII. Technológia (ML 22)
A főbb azonosító adatokat (a  technológia gyártója, megnevezése, azonosító száma, a  gyártás éve) a  technológiát 
tartalmazó tényleges adathordozón kell elhelyezni.

 XXIII. Kifejezetten katonai célú felszerelések

XXIII.1. Hadi ruházat
 A kész ruházati termék minden darabján bevarrt címkét kell elhelyezni, melyen fel kell tüntetni a  termék 

gyártójának a  nevét, továbbá az  alapanyag összetételét %-ban. A  ruha belsejében mosásálló festékkel 
kell jelölni a  gyártási évszámot, a  méretnagyságot és a  gyártó minősítő jelét. Jelölni kell a  termék műszaki 
megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIII.2. Testvédő ruházat
 Az egyedi követelmények szerint gyártott védőruházatoknál (például: tűzoltó bevetési ruházat, tűzszerész 

védőruha, pilóta ruházati rendszer) ruha felső részén (nyakrész) bevarrt címkén kell megjeleníteni a  termék 
megnevezését, típusszámát és a használati tájékoztatást. A ruházathoz tartozó kísérő lapon szerepeltetni kell 
a  gyártó nevét, a  ruha anyagának összetételét és a  termék azonosító számát. Jelölni kell a  termék műszaki 
megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIII.3. Lábbelik
 A haditechnikai termékkörbe tartózó termékeken (például: hadi bakancs, ejtőernyős bakancs, téli védő 

bakancs) fel kell tüntetni a gyártó nevét, a gyártási évszámot és a  lábbeli talpán a méretszámot. Jelölni kell 
a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIII.4. Álcázó felszerelések
 A katonai- és a személyi álcázó felszerelések csomagolásán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét, 

a gyártási számot és a gyártási évet. A személyi álcázó felszerelésen fel kell tüntetni annak méretét. Jelölni kell 
a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIII.5. Egyéb felszerelési eszközök
– a málhazsákok,
– a különböző rendeltetésű hordeszközök (táskák, tokok),
– a ponyvák és az egyéb takaró eszközök.

 A terméken fel kell tüntetni a gyártó nevét, a gyártási sorszámot, az anyagra utaló jelzést, szükség esetén egyéb 
adat is megadható. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

 XXIV. Kifejezetten katonai célú szolgáltatások
Megjegyzés: A fejezethez nem tartozik gyártási tevékenység!

 XXV. Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök

XXV.1. Többször felhasználható kényszerítő eszközök
– különböző rendőrbotok,
– elektromos sokkoló eszközök,
– mozgásszabadságot korlátozó eszközök.

 A fémből vagy műanyagból készült, többszöri felhasználásra tervezett, összeszerelt eszközön fel kell tüntetni 
a  termék megnevezését (típusjelét) és a  gyártási számot. A  gyűjtőcsomagolási egységen elhelyezett 
jelölőcímkének tartalmaznia kell a gyártó nevét, a termék megnevezését, a gyártási számot vagy a cikkszámot, 
a csomagolási darabszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXV.2. Könnygázok
– a cselekvőképtelenséget előidéző vegyi anyag,
– a természetes hatóanyag.

 A szemet, nyálkahártyát ingerlő hatóanyagot tartalmazó fémpalackon jelölni kell a  gyártó nevét, a  termék 
megnevezését, a  koncentráció mértékét és a  kódszámát. A  gyűjtőcsomagoláson fel kell tüntetni a  gyártó 
nevét, a termék megnevezését és a kódszámát, a csomagolási egységben lévő palackok darabszámát, továbbá 
a veszélyjelzéseket (tűzveszély, ártalmasság). Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.
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XXV.3. Bűnfelderítő eszközök
– a nyomrögzítő eszköz,
– a DNS mintavevő készülék,
– a légalkoholmérő készülék,
– a drogteszt.

A XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

 XXVI. Titkosszolgálati eszközök
E termékkörbe tartozik
– a zavaró- és felderítő eszközöz és az azokhoz készített működtető, illesztő, azonosító szoftver,
– a vonali rejtjelező berendezés,
– a közepes és nagysebességű számítástechnikai adatrejtjelező eszköz.
A XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.”

2. melléklet a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelethez
„2. melléklet a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelethez

Lőfegyver/lőszer gyártásának, hatástalanításának, megsemmisítésének értékesítésének nyilvántartási 
és adatszolgáltatási lapja
[a Htkr. 1. melléklet I. fejezet a), b), c) pontja és III. fejezete szerinti termékekhez]

KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Gyártó/kereskedő megnevezése: a tevékenységi engedélyben szereplő megnevezés.
Működési helye: a tevékenységi engedélyben szereplő hely adatai.
Engedély száma: a Hivatal által kiadott tevékenységi engedély száma.
Kategória: az  adott lőfegyver/lőszer besorolása a  lőfegyverekről és a  lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 
Mellékletében szereplő meghatározások alapján:
Azonosító: a fegyver jelen rendelet I. Melléklete I. fejezetében meghatározott azonosítóval rendelkezik. Igen (I), nem (N).

,,A’’ kategória
1. Automata tűzfegyverek.
2. Más tárgynak álcázott tűzfegyver.
3. Páncéltörő (áthatoló), robbanó, fényjelző vagy gyújtólövedékeket tartalmazó lőszer, valamint az ilyen lőszerhez 

való lövedék.
4. Expanzív (kiterjedő) lövedéket tartalmazó pisztoly- és revolverlőszer, valamint az ilyen lőszerhez való lövedék, 

kivéve a  vadászati vagy sportlövészeti célokat szolgáló lőfegyverhez, a  használatukra jogosult személyek 
számára.

,,B” kategória
1. Félautomata vagy ismétlő rövid tűzfegyverek.
2. Központi gyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek.
3. Peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek, melyek teljes hossza 28 cm-nél rövidebb.
4. Félautomata hosszú tűzfegyverek, melyek tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál több lőszer 

befogadására alkalmas.
5. Félautomata hosszú tűzfegyverek, amelyek tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál több lőszer 

befogadására nem alkalmas, ha a töltőszerkezet eltávolítható, vagy ha nem biztos, hogy szokásos szerszámokkal 
a  tűzfegyvert nem lehet olyan tűzfegyverré átalakítani, amelynek tölténytára és töltényűrje együttesen 
háromnál több lőszer befogadására alkalmas.

6. Ismétlő és félautomata hosszú tűzfegyverek huzagolatlan, 60 cm-t meg nem haladó hosszúságú csővel.
7. Külső formában automata szerkezetű tűzfegyverre hasonlító félautomata tűzfegyverek.
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,,C” kategória
1. A ,,B’’ kategória 6. pontjában felsoroltakon kívüli egyéb ismétlő hosszú tűzfegyverek.
2. Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolt csővel.
3. A ,,B” kategória 4–7. pontjaiban felsoroltakon kívüli félautomata hosszú tűzfegyverek.
4. Peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek, amelyeknek teljes hossza legalább 28 cm.

,,D’’ kategória
Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolatlan csővel.

Darabszám:
Csak lőszer esetén kell kitölteni

Fajta:
A fajtára utaló betűjel
 – lőfegyver esetén:

   T: tűzfegyver
 – lőfegyver fődarab esetén:

   F: fegyvercső
   V: váltócső
   B: betétcső
   Z: zár
   D: forgódob
   K: tokszerkezet

 – lőszer esetén: L.

Jelleg:
A lőfegyver jellegére utaló betűjelek: G: golyós, S: sörétes, M: marok (rövid tűzfegyver).
Kaliberjel: a lőfegyver hivatalos tanúsítványán (bevizsgálás, szemlézés) szereplő jel.
Gyártási szám: lőfegyver esetén a termék egyértelmű azonosítására szolgáló, a gyártó/kereskedő által adott, a lőfegyver 
fődarabjain lévő azonosító jel. Csak a  különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/”jellel elválasztva 
a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Cirill betűs gyártási számmal, illetve azonosítóval 
ellátott fegyver esetén a betűsor elhagyásával, kizárólag a számsor kerüljön rögzítésre úgy, hogy a számsort minden 
esetben, folytatólagosan a C betűvel kell lezárni.
Ha a  lőfegyver rendelkezik tanúsítvánnyal (bevizsgálás, szemlézés), akkor az  abban szereplő gyártási számot kell 
megadni.
Lőszer esetén a gyártási tételszámot kell ebben a rovatban szerepeltetni.
Vevő: a  hazai értékesítésekor a  haditechnikai termékek gyártásának és a  haditechnikai szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) szerinti engedélyes, vagy a Magyar Honvédség, 
a  rendvédelmi szervek, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, vagy kooperációs 
együttműködő; kiszállítás és kivitel esetén a külföldi fél neve.
Esemény: a lőfegyveren végrehajtott művelet:
Gy: gyártás
A: átalakítás
TB: fődarab beépítése tűzfegyverbe; ebben az  esetben fel kell tüntetni annak a  tűzfegyvernek gyártási számát, 
amelybe a fődarabot beépítették
H: hatástalanítás
M: megsemmisítés
F: forgalmazás (hadiipari tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozók között)
P: polgári nyilvántartásba átvezetve (ebben az  esetben fel kell tüntetni a  polgári forgalmazást végző kereskedő 
rendőrségi engedélyének a számát)
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Lőfegyver/lőszer gyártásának, hatástalanításának, megsemmisítésének értékesítésének nyilvántartási és adatszolgáltatási lapja
[a Htkr. 1. melléklet I. fejezet a), b), c) pontja és III. fejezete szerinti termékekhez]

Gyártó/kereskedő megnevezése: ................................................................................................................... Adószáma: ...................................................................................................................

Működési helye: ................................................................................................................... Engedély száma: ...................................................................................................................

LŐFEGYVER / LŐSZER TÖRZSADATAI

Eredeti gyártó/típus (modell): ...................................................................................................................

Eredeti gyártási szám: ...................................................................................................................

Fajta betűjele:                                   Azonosító:

Jelleg betűjele:

Eredeti kategória betűjele::

Darabszám Gyártó Eladó
 
 Vevő

gyártási szám kaliberjel  Kategória
betűjele

Esemény
betűjele

Esemény 
dátuma

Polgári nyilvántartásba kerülés esetén a kereskedő rendőrségi engedélyének száma:

Kelt, ..................................................................................................................., .................... év ..........................................................................  hónap ............... nap aláírás: .................................................”
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3. melléklet a 27/2015. (X. 15.) NGM rendelethez
„3. melléklet a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelethez

Haditechnikai termék gyártásának, értékesítésének nyilvántartási lapja
(a Htkr. 1. melléklet I. fejezet d. II. fejezet, IV–XXIII. és XXV–XXVI. fejezete szerinti termékekhez, valamint XXIV. fejezete szerinti szolgáltatásokhoz)

Jelen nyilvántartási lapot a  Htkr. 1.  melléklet I. d), II., IV–XXIII. és XXV–XXVI. fejezete szerinti termék esetén, a  7.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti nyilvántartási  
kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni.

KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Sorszám: az engedélyes adott nyilvántartólap fajtájának 1-től kezdődő folyamatos sorszáma.
Gyártó/kereskedő megnevezése: a tevékenységi engedélyben szereplő megnevezés.
KSH számjele: a nyilvántartólapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma.
Működési helye: a tevékenységi engedélyben szereplő hely adatai.
Engedély száma: a Hivatal által kiadott tevékenységi engedély száma.
Termék megnevezése: a gyártó/külkereskedő által adott megnevezés.
Típusjel: a gyártó/külkereskedő által adott adat.
Gyártási szám: a termék egyértelmű azonosítására szolgáló, a gyártó/kereskedő által adott azonosító jel.
Gyártási év: a termék gyártásának/beérkezett vagy behozott termék esetén a kereskedelmi ügylet éve.
Vevő/Végfelhasználó: a  haditechnikai termék hazai értékesítésekor a  Httv. szerinti engedélyes vagy végfelhasználó (Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek,  
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat), vagy kooperációs együttműködő; kiszállítás és kivitel esetén a külföldi fél neve.
Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információ.
Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információk (például: nemzetközi ügylet) a nyilvántartó laphoz csatolt pótlapon adhatók meg.
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Haditechnikai termék gyártásának, értékesítésének nyilvántartási lapja
(a Htkr. 1. melléklet I/d., II., IV–XXIII. és XXV–XXVI. fejezete szerinti termékekhez, valamint XXIV. fejezete szerinti szolgáltatásokhoz)

Gyártó/kereskedő megnevezése: .................................................................................. KSH számjele: ...................................................................................................................
Működési helye: ................................................................................................................... Engedély száma: .............................................................................................................

Termék megnevezése Típusjel Gyártási szám Gyártási év Vevő/Végfelhasználó Megjegyzés

Kelt, ..................................................................................................................., .................... év ..........................................................................  hónap ............... nap

                Aláírás”
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A Kormány 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelete
a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 4.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti közszolgáltatói 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra terjed ki.

 (2) A  közszolgáltatói szerződések megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra a  Kbt. Második Részének szabályait 
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (3) E  rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a  közszolgáltatói szerződés megkötésére – ide 
értve a  Kbt. 21.  § (2)  bekezdését is – a  Kbt. Harmadik Részében meghatározott nemzeti eljárásrendben kerül sor, 
és az ajánlatkérő a Kbt. 112. § (2) bekezdése szerint jár el. Ebben az esetben a Kbt. 113–117. §-ában foglalt eltérő 
szabályok is alkalmazandók.

 (4) E  rendelet szabályait nem kell alkalmazni, ha az  ajánlatkérő a  Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós beszerzési 
eljárást alkalmaz.

 (5) A közszolgáltatói szerződések megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra a Kbt. Első Részében, valamint Ötödik 
és Hatodik Részében foglaltak is alkalmazandóak.

2. A közbeszerzési eljárások különös szabályai
Általános rendelkezések

2. § (1) A közbeszerzési eljárás lehet:
a) nyílt eljárás,
b) meghívásos eljárás,
c) tárgyalásos eljárás,
d) versenypárbeszéd,
e) innovációs partnerség vagy
f ) hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

 (2) Tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd az  ajánlatkérő választása szerint bármikor alkalmazható. Hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás csak az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén folytatható le. 
Az innovációs partnerség a Kbt.-ben meghatározott célra alkalmazható.

 (3) Az  ajánlatkérő az  e  rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazhatja a  Kbt. XVI. Fejezetében szabályozott sajátos 
beszerzési módszereket is.

3. § (1) Meghívásos és tárgyalásos eljárás esetében az eljárás az ajánlatkérő döntése szerint időszakos előzetes tájékoztatóval 
is meghirdethető.

 (2) Meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetén az eljárás az ajánlatkérő 
döntése szerint előminősítési rendszer létrehozataláról szóló hirdetménnyel (a  továbbiakban: előminősítési 
hirdetmény) is meghirdethető.

 (3) A  Kbt. 51.  §-a, 82.  § (3)  bekezdése, valamint 86.  § (2)  bekezdése az  e  rendelet szerinti eljárások esetében nem 
alkalmazhatóak.

 (4) Az  időszakos előzetes tájékoztató közzététele nem jelent kötelezettséget a  közbeszerzési eljárás lefolytatására 
abban az esetben sem, ha a tájékoztató közbeszerzési eljárás meghirdetésére irányult. Ez utóbbi esetben az eljárás 
megindításának elmaradásáról az  ajánlatkérő köteles hirdetményt feladni, valamint értesíteni azon gazdasági 
szereplőket, amelyek szándéknyilatkozatukat az ajánlatkérőnél benyújtották.

 (5) Az előminősítési hirdetmény közzététele nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét.

4. § (1) Az ajánlatkérő kérésre az ajánlattevők, illetve a részvételre jelentkezők rendelkezésére bocsátja az általa rendszeresen 
hivatkozott közbeszerzési műszaki leírásokat, ideértve az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési műszaki leírásokat is. A közbeszerzési műszaki leírásokat – a Kbt. 39. § (2) bekezdésében 
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meghatározott esetek kivételével – elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen kell a gazdasági 
szereplők rendelkezésére bocsátani.

 (2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési műszaki leírásokat az ajánlatkérő elektronikus úton, korlátlanul 
és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tette az  ajánlattevők, illetve a  részvételre jelentkezők számára, 
az ajánlatkérőnek elegendő ezen dokumentumokra hivatkoznia.

 (3) Az  ajánlatkérő köteles megvizsgálni, hogy a  beszerzés tárgyának jellege és a  szerződéshez kapcsolódó további 
körülmények lehetővé teszik-e a  közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A  részekre történő ajánlattétel 
lehetőségének biztosítása során a Kbt. 61. § (5) és (6) bekezdése alkalmazandó.

 (4) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módjáról szóló jogszabályban 
meghatározottakon kívül egyéb objektív alapú alkalmassági feltételt és ahhoz tartozó igazolási módot is előírhat, de 
ennek során is megfelelően alkalmaznia kell a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakat.

 (5) Kutatási és fejlesztési szolgáltatások megrendelése esetében az  eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban 
a  szolgáltatások jellegére és mennyiségére vonatkozó adatok köre korlátozható. Ha a  kutatási és fejlesztési 
szolgáltatás megrendelésére e rendelet szerinti, nyilvánosan közzétett hirdetménnyel megindított vagy meghirdetett 
eljárásban került sor, az eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban elegendő az eljárást megindító vagy meghirdető 
felhívásban megadott adatokat közölni. A 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatóban elegendő a „K+F szolgáltatások” megjelölést alkalmazni.

 (6) Az  ajánlatkérő a  közbeszerzési műszaki leírás megadásával, az  alkalmasság megítélésével, az  ajánlatok, részvételi 
jelentkezések elbírálásával, vagy a  szerződés megkötésével összefüggésben követelményeket határozhat meg 
arra vonatkozóan, hogy az  általa rendelkezésre bocsátott információk bizalmas jellegét az  érintettek megőrizzék. 
Ez  a  rendelkezés nem érinti a  Kbt. 44.  §-ában meghatározott, az  üzleti titok védelmére vonatkozó rendelkezések 
alkalmazhatóságát.

5. § (1) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt is, aki árubeszerzés esetében ajánlatában – az áruk összértéke 
tekintetében – 50%-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

 (2) Árubeszerzés esetében, ha az értékelési szempont szerinti értékelés során több ajánlat azonos, az ajánlatkérő köteles 
előnyben részesíteni azt az ajánlatot, amely – az áruk összértéke tekintetében – 50%-ot elérően vagy meghaladóan 
olyan származású árut ajánl, amely számára nemzeti elbánást kell nyújtani.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában
a) azonosnak minősül az előnyben részesítendő ajánlat, ha az árkülönbözet – az (1) bekezdés szerinti, előnyben 

nem részesítendő ajánlat árához képest – nem haladja meg a 3%-ot;
b) az elektronikus hírközlő hálózati berendezésekben használt szoftvereket árunak kell tekinteni.

 (4) A  (2) bekezdés szerinti esetben az eljárás nyertese az előnyben részesített ajánlatot tevő, ha pedig több előnyben 
részesítendő ajánlat van, az az ajánlattevő, amelynek ajánlata alacsonyabb árat tartalmaz. Azonos árajánlat esetében 
– a Kbt. 77. § (5) bekezdésének megfelelően – az eljárás nyertese az az ajánlattevő, akinek az ajánlata a nem egyenlő 
értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési 
pontszámot kapott.

 (5) Az ajánlatkérőnek nem kell alkalmaznia a (2) bekezdést, ha az ajánlat előnyben részesítése azzal a következménnyel 
járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni, vagy az  ilyen 
beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a  működtetésben és a  fenntartásban vagy 
aránytalan költségtöbblettel járna.

Nyílt eljárás

6. §  Ha az  ajánlatkérő az  ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább harmincöt nappal 
megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, 
és az tartalmazta az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintája szerinti, a tájékoztatót tartalmazó 
hirdetmény feladásának időpontjában rendelkezésre álló adatokat is, a nyílt eljárásban harmincöt napnál rövidebb 
ajánlattételi határidőt is meg lehet határozni. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az ajánlati 
felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított tizenöt napnál.
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Meghívásos és tárgyalásos eljárás

7. § (1) A meghívásos és a tárgyalásos eljárásban a részvételi határidőt a részvételi felhívás feladásának napjától számított 
legalább harminc napban kell meghatározni. A részvételi határidő sürgősség esetében sem határozható meg tizenöt 
napnál rövidebb időtartamban. A Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti gyorsított eljárás nem alkalmazható.

 (2) Az  ajánlattételi határidőt az  ajánlatkérő és az  alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők megállapodásban 
rögzíthetik, feltéve, hogy valamennyi kiválasztott részvételre jelentkezőnek azonos időtartam áll rendelkezésére 
az ajánlat összeállítására és benyújtására.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés értelmében az  ajánlatkérő és az  alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők nem tudnak 
megállapodni az ajánlattételi határidőben, az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő állapítja meg, azzal, hogy az nem 
lehet rövidebb az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tíz napnál.

 (4) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban az ajánlatkérő és az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők tíz napnál 
rövidebb ajánlattételi határidőt is megállapíthatnak, azzal, hogy a határidőt úgy kell megállapítani, hogy elegendő 
idő álljon rendelkezésre az ajánlatok elkészítéséhez.

 (5) Ha az  ajánlatkérő egyes közbeszerzési dokumentumok esetében nem biztosítja a  Kbt. 39.  § (2)  bekezdése szerint 
a teljes körű, korlátlan, elektronikus hozzáférést, az ajánlattételi határidőt a (3) bekezdésben foglaltaknál öt nappal 
hosszabb időtartamban kell meghatározni, kivéve, ha az  ajánlatkérő és az  alkalmasnak minősített részvételre 
jelentkezők a (2) bekezdésben foglaltak szerint más határidőben állapodnak meg.

 (6) Az  ajánlatkérő a  részvételi felhívásban – a  8.  §-ban foglalt esetben az  időszakos előzetes tájékoztatóban vagy 
a közvetlen részvételi felhívásban – keretszámot határozhat meg arra vonatkozóan, hogy a részvételre jelentkezők 
közül az eljárás második szakaszában legfeljebb e keretszám felső határáig terjedő számú alkalmas, egyben érvényes 
jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. A  keretszámnak minden esetben 
biztosítania kell a valódi versenyt.

 (7) Az  ajánlatkérő a  (6)  bekezdésben meghatározotton kívül egyéb objektív alapú szabályokat és szempontokat is 
alkalmazhat az ajánlattételre, illetve tárgyalásra meghívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére, azzal, 
hogy annak során minden esetben biztosítania kell a valódi versenyt.

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás

8. § (1) A  3.  § (1)  bekezdése szerinti, időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 
vagy tárgyalásos eljárás esetében a  hirdetmények mintájáról és egyes tartalmi elemeiről szóló jogszabályban 
meghatározott minta szerinti tartalommal kell elkészíteni és közzétenni az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetményt, amelyben meg kell jelölni
a) a szerződés pontos tárgyát, úgy, hogy az alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárásban 

részt kívánnak-e venni,
b) azt a  tényt, hogy az  ajánlatkérő időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel megindított 

meghívásos vagy tárgyalásos eljárást alkalmaz, amelyben az  érdeklődésüket kifejező gazdasági szereplők 
számára a részvételi felhívást közvetlenül küldi meg,

c) azt a  határidőt, amely időpontig a  gazdasági szereplők érdeklődésüket kifejező írásbeli nyilatkozatot 
(a továbbiakban: szándéknyilatkozat) nyújthatnak be,

d) a gazdasági szereplőknek szóló felhívást, hogy a meghatározott határidőig szándéknyilatkozatukat nyújtsák 
be, és

e) az eljárás (eljárások) indításának tervezett napját.
 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben az  ajánlatkérő a  részvételi felhívást nem teszi hirdetményben közzé, 

hanem egyidejűleg és közvetlenül küldi meg azon gazdasági szereplőknek, amelyek az  előírt határidőben 
szándéknyilatkozatukat az  ajánlatkérőnél benyújtották és felhívja őket szándéknyilatkozatuk megerősítésére 
(a továbbiakban: közvetlen részvételi felhívás). Az eljárás a közvetlen részvételi felhívás megküldésével indul.

 (3) A  közvetlen részvételi felhívást legkésőbb az  időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele 
napjától számított tizenkét hónapon belül meg kell küldeni. A  Kbt. 3.  melléklete szerinti szociális és egyéb 
szolgáltatások esetén az időszakos előzetes tájékoztató által érintett időszak tizenkét hónapnál hosszabb is lehet.

 (4) A – szándéknyilatkozatok megerősítését tartalmazó részvételi jelentkezések benyújtására meghatározott – részvételi 
határidő 7. § (1) bekezdésében előírt minimális időtartama a közvetlen részvételi felhívás megküldésének napjától 
számítandó.
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 (5) A közvetlen részvételi felhívás tartalmára a Kbt. 50. § (2) bekezdésének a részvételi felhívásra vonatkozó rendelkezései 
megfelelően alkalmazandóak, azzal, hogy annak – a  Kbt. 50.  § (3)  bekezdésére tekintettel – hivatkozást kell 
tartalmaznia a közzétett időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára, valamint a közvetlen részvételi 
felhívás megküldésének napját. Az  ajánlattételi felhívásnak is tartalmaznia kell hivatkozást a  közzétett időszakos 
előzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára.

 (6) A 7. § (1)–(5) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
 (7) Az  ajánlatkérő az  eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban feltünteti, ha az  időszakos előzetes tájékoztatóban 

meghatározott időszak alatt további szerződést nem kíván kötni.

Versenypárbeszéd

9. § (1) A versenypárbeszédben a részvételi határidőt a részvételi felhívás feladásának napjától számított legalább harminc 
napban kell meghatározni. A részvételi határidő sürgősség esetében sem határozható meg tizenöt napnál rövidebb 
időtartamban. A Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti gyorsított eljárás nem alkalmazható.

 (2) Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban keretszámot határozhat meg arra vonatkozóan, hogy a részvételre jelentkezők 
közül az  eljárás párbeszéd szakaszában legfeljebb e  keretszám felső határáig terjedő számú alkalmas, egyben 
érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. A keretszámnak minden 
esetben biztosítania kell a valódi versenyt.

 (3) Az  ajánlatkérő a  (2)  bekezdésben meghatározotton kívül egyéb objektív alapú szabályokat és szempontokat is 
alkalmazhat az  eljárás párbeszéd szakaszára meghívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére, azzal, 
hogy annak során minden esetben biztosítania kell a valódi versenyt.

Innovációs partnerség

10. § (1) Az  innovációs partnerségben a  részvételi határidőt a  részvételi felhívás feladásának napjától számított legalább 
harminc napban kell meghatározni. A részvételi határidő sürgősség esetében sem határozható meg tizenöt napnál 
rövidebb időtartamban. A Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti gyorsított eljárás nem alkalmazható.

 (2) Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban keretszámot határozhat meg arra vonatkozóan, hogy a részvételre jelentkezők 
közül az  eljárás ajánlattételi szakaszában legfeljebb e  keretszám felső határáig terjedő számú alkalmas, egyben 
érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. A keretszámnak minden 
esetben biztosítania kell a valódi versenyt.

 (3) Az  ajánlatkérő a  (2)  bekezdésben meghatározotton kívül egyéb objektív alapú szabályokat és szempontokat is 
alkalmazhat az ajánlattételre meghívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére, azzal, hogy annak során 
minden esetben biztosítania kell a valódi versenyt.

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, illetve innovációs 
partnerség

11. § (1) A  meghívásos vagy a  tárgyalásos eljárás, a  versenypárbeszéd, illetve az  innovációs partnerség meghirdetésére 
előminősítési hirdetmény is közzétehető. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében előminősítési hirdetmény 
nem alkalmazható.

 (2) Ha az  ajánlatkérő az  eljárást előminősítési hirdetménnyel hirdette meg, a  meghívásos vagy a  tárgyalásos eljárást, 
a  versenypárbeszédet, illetve az  innovációs partnerséget megindító részvételi felhívást nem teszi hirdetményben 
közzé, hanem közvetlen részvételi felhívást küld azon gazdasági szereplőknek, amelyeket az előminősített gazdasági 
szereplők listájára (a továbbiakban: lista) felvett. Az eljárás a közvetlen részvételi felhívás megküldésével indul.

 (3) Az  eljárásban az  ajánlatkérő kizárólag a  listára felvett előminősített gazdasági szereplőket hívhatja fel részvételi 
jelentkezés benyújtására. Az ajánlatkérő az összes előminősített gazdasági szereplőnek köteles közvetlen részvételi 
felhívást küldeni, kivéve, ha a lista a közbeszerzés tárgya, vagy azon belüli csoportja szerinti bontásban készült. Ebben 
az esetben csak a bontás szerinti előminősített gazdasági szereplőknek kell közvetlen részvételi felhívást küldeni.

 (4) Az  ajánlatkérő az  előminősítési hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzésre más hirdetménnyel induló eljárást is 
alkalmazhat, különösen, ha az előminősített gazdasági szereplők száma nem teszi lehetővé a valódi versenyt. Ebben 
az esetben az ajánlatkérőnek az új hirdetményben utalnia kell erre a körülményre. Az új hirdetmény közzétételéről 
az  ajánlatkérő – a  közzétételt követően haladéktalanul – egyidejűleg, írásban értesíti az  előminősített gazdasági 
szereplőket.
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 (5) A közvetlen részvételi felhívás tartalmára a Kbt. 50. § (2) bekezdésének a részvételi felhívásra vonatkozó rendelkezései 
megfelelően alkalmazandóak, azzal, hogy annak a Kbt. 50. § (3) bekezdésére tekintettel tartalmaznia kell hivatkozást 
a  közzétett előminősítési hirdetményre és közzétételének napjára, valamint a  közvetlen részvételi felhívás 
megküldésének napját. Az  ajánlattételi felhívásnak szintén tartalmaznia kell hivatkozást a  közzétett előminősítési 
hirdetményre és közzétételének napjára, valamint – ha arra az eljárás során korábban nem került sor – abban meg kell 
jelölni az értékelési szempontokat és azok súlyszámát vagy a Kbt. 76. § (10) bekezdése szerinti esetben azok fontossági 
sorrendjét.

 (6) A közvetlen részvételi felhívás a Kbt. 50. § (2) bekezdés m) és n) pontjától eltérően – ha szükséges – tartalmazza:
a) a  részvételi jelentkezéshez az  egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat 

alátámasztására a Kbt. 69. § szerint csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, 
amelyek igazolják, hogy az előminősített gazdasági szereplő a részvételi szakaszban sem tartozik – a jelentkező 
gazdasági szereplők listára vételének feltételei (a továbbiakban: előminősítési szempontok) szerinti – kizáró 
okok hatálya alá;

b) az  adott szerződés teljesítéséhez – az  előminősítési szempontokhoz képest – szigorúbb alkalmassági 
követelményeket és azok igazolási módját.

 (7) Több előminősített gazdasági szereplő közösen is benyújthat részvételi jelentkezést és közösen is tehet ajánlatot.
 (8) A 7. § (1)–(5) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, vagy 10. § (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó, azzal, hogy a részvételi 

határidő minimális időtartama a közvetlen részvételi felhívás megküldésének napjától számítandó.
 (9) A  részvételi jelentkezések és az  ajánlatok értékelésére a  Kbt. 69.  §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, 

azzal, hogy az  ajánlatkérő nem követelheti meg olyan igazolások benyújtását a  gazdasági szereplőktől, amelyek 
az  előminősítési rendszer keretében már rendelkezésére állnak, és amelyek a  kizáró okok fenn nem állását, vagy 
a gazdasági szereplő alkalmasságát megfelelően bizonyítják.

Az ajánlatkérők által létrehozható előminősítési rendszer

12. § (1) Az  ajánlatkérő a  gazdasági szereplők előminősítésére szolgáló rendszert hozhat létre és működtethet, amelynek 
célja, hogy meghatározott közbeszerzések megvalósítása érdekében lefolytatandó meghívásos vagy tárgyalásos 
eljárásokban, illetve versenypárbeszédben vagy innovációs partnerségben részvételre jogosultakat előre kiválassza.

 (2) Az  előminősítési hirdetményt a  hirdetmények mintájáról és egyes tartalmi elemeiről szóló jogszabályban 
meghatározott minta szerint kell elkészíteni és közzétenni. Az előminősítési hirdetmény tartalmazza különösen
a) az előminősítési rendszer célját és időtartamát,
b) az  előminősítési rendszer működésére vonatkozó információk – Kbt. 39.  §-ára és 57.  §-ára tekintettel 

meghatározott – hozzáférési lehetőségeit,
c) a közbeszerzés(ek) tárgyának leírását,
d) az előminősítési szempontokat és azok igazolási módjait, vagy azok összegező leírását.

 (3) Az  ajánlatkérő köteles biztosítani, hogy a  gazdasági szereplők az  előminősítési hirdetmény közzétételét követően 
a rendszer működtetésének időtartama alatt bármikor kérhessék előminősítésüket.

 (4) Az  ajánlatkérőnek meg kell határoznia – adott esetben a  közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban – az  előminősítési rendszer működtetésének részleteit, valamint az  előminősítési 
szempontokat és azok igazolási módjait. Az előminősítési rendszer különböző minősítési fokozatokból állhat.

 (5) Az előminősített gazdasági szereplőkről az ajánlatkérőnek listát kell vezetnie. A lista elkészíthető a közbeszerzés tárgya 
vagy azon belüli csoportok szerinti bontásban is. A  listának tartalmaznia kell legalább az  előminősített gazdasági 
szereplő nevét, címét (elérhetőségét), elektronikus levelezési címét, valamint a  listára vételének időpontját. A  lista 
adatai nyilvánosak, kivéve a személyes adatnak minősülő adatokat. A lista nyilvános adatait az ajánlatkérő a honlapján 
közzéteszi.

13. § (1) Az előminősítési szempontokat és azok igazolási módjait az ajánlatkérő a Kbt. XI. Fejezetében foglaltakkal összhangban 
– a  közbeszerzési eljárásban az  alkalmasság és a  kizáró okok igazolásának módjáról szóló külön jogszabályban 
meghatározottak szerint – köteles meghatározni, azzal, hogy az alkalmasság vizsgálata körében egyéb objektív alapú 
előminősítési szempontot és igazolási módot is előírhat, de ennek során is megfelelően alkalmaznia kell a Kbt. 65. § 
(3) és (5) bekezdésében foglaltakat.

 (2) Az  előminősítési szempontok meghatározása során nem lehet különbséget tenni a  gazdasági szereplők között 
székhelyük vagy letelepedési helyük szerint, sem olyan adminisztratív, pénzügyi vagy műszaki feltételek előírása 
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révén, amelyek csak egyes gazdasági szereplőkre érvényesek. Az ajánlatkérő nem követelheti meg olyan igazolások 
benyújtását a gazdasági szereplőktől, amelyek már rendelkezésére állnak.

 (3) Az ajánlatkérő köteles az előminősítési rendszer működésének részleteit és az előminősítési szempontokat, valamint 
azok igazolási módját is tartalmazó közbeszerzési dokumentumokat előkészíteni és rendelkezésre bocsátani, 
amelyekben meg kell adnia a 12. § (4) bekezdésében foglaltak mellett az előminősítési kérelem elbírálási határidejét is. 
Az elbírálási határidő hat hónapnál hosszabb nem lehet. Ha az elbírálás előreláthatólag négy hónapnál hosszabb időt 
vesz igénybe, az ajánlatkérő az előminősítési kérelem benyújtásától számított két hónapon belül köteles tájékoztatni 
a  gazdasági szereplőt az  elbírálás hosszabb időtartamát indokoló körülményekről, valamint kérelme elbírálásának 
várható időpontjáról.

 (4) Ha az  ajánlatkérő egy másik ajánlatkérő előminősítési rendszerét – figyelemmel az  előminősítési szempontokra – 
egyenértékűnek tartja, erről és e másik ajánlatkérő nevéről, címéről, illetve a hivatkozott előminősítés elfogadásáról 
tájékoztatást ad az előminősítési dokumentációban.

 (5) Az  ajánlatkérő köteles a  (3)  bekezdés szerinti közbeszerzési dokumentumokat az  előminősítési hirdetmény 
közzétételének napjától kezdve rendelkezésre bocsátani a Kbt. 39. §-ában foglalt módon.

 (6) Ha az ajánlatkérő módosítja az előminősítési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat, vagy az előminősítési 
szempontokat és azok igazolási módjait, köteles új előminősítési hirdetményt közzétenni, valamint a  már listára 
vett előminősített gazdasági szereplőket és az előminősítési kérelmet benyújtókat egyidejűleg, közvetlenül, írásban 
tájékoztatni.

 (7) Az  előminősítési rendszer megszűnéséről vagy megszüntetéséről az  ajánlatkérő az  eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatóban ad tájékoztatást.

14. § (1) A gazdasági szereplő bármikor kérheti előminősítését és a listára vételét a 13. § (3) bekezdése szerinti közbeszerzési 
dokumentumokban előírt adatok, tények bemutatása, a  szükséges igazolások, nyilatkozatok vagy egyéb 
dokumentumok, valamint az  – előminősítési szempontokra tekintettel megfelelően kitöltött – egységes európai 
közbeszerzési dokumentum csatolása mellett.

 (2) Az előminősítési kérelmet és a gazdasági szereplő előminősítését kizárólag a megadott előminősítési szempontok 
alapján lehet elbírálni.

 (3) Ha az előminősítési kérelem hiányos, az ajánlatkérő a gazdasági szereplőt a hiányok megjelölése mellett hiánypótlásra 
hívja fel.

 (4) Az előminősítési kérelem elbírálását követően az ajánlatkérő haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíti 
a gazdasági szereplőt döntéséről, elutasítás esetében annak indokairól is.

 (5) Ha az ajánlatkérő módosítja az előminősítési szempontokat, a már listára vett előminősített gazdasági szereplőknek 
is igazolniuk kell az  előírt módon megfelelőségüket az  új vagy a  módosult előminősítési szempont tekintetében. 
Erre – a 13. § (6) bekezdés szerinti tájékoztatás során – fel kell hívni az előminősített gazdasági szereplőket. Benyújtott 
kérelem folyamatban levő elbírálása esetén az ajánlatkérő a kérelemnek a módosítás miatt szükséges kiegészítésére 
hívja fel a jelentkező gazdasági szereplőt.

 (6) Az előminősített gazdasági szereplő köteles az ajánlatkérőnek bejelenteni, ha az előminősítési szempontok szerinti 
adataiban, körülményeiben változás állt be, a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 
öt munkanapon belül. Ha a változás következtében az előminősített gazdasági szereplő nem felel meg az előminősítési 
szempontoknak, az ajánlatkérő haladéktalanul töröli a listáról.

 (7) Az ajánlatkérő maga is kezdeményezheti az előminősített gazdasági szereplő listáról való törlését, ha a rendelkezésére 
álló adatok szerint az előminősített gazdasági szereplő már nem felel meg az előminősítési szempontoknak.

 (8) A listáról való törlés előtt legalább 15 nappal az érintett előminősített gazdasági szereplőket az ajánlatkérő írásban 
tájékoztatja a tervezett intézkedéséről és annak indokáról. Az érintett előminősített gazdasági szereplő az ajánlatkérő 
által meghatározott határidőn belül írásban közölheti észrevételeit az ajánlatkérővel.

 (9) Az előminősítési kérelem benyújtásával vagy a minősítés megújításával kapcsolatban – ha díj felszámítására sor kerül 
– legfeljebb a ténylegesen felmerült költségekkel arányos díjat lehet felszámítani.

 (10) Az  előminősítési kérelem elutasítása és a  listáról való törlés ellen jogorvoslatnak van helye a  Közbeszerzési 
Döntőbizottság előtt.
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

15. § (1) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat, ha
a) a  közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás azért volt eredménytelen, mert 

az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, vagy csak alapvetően nem megfelelő 
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ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be, feltéve, hogy a  közbeszerzés feltételei időközben 
lényegesen nem változtak meg. Alapvetően nem megfelelőnek kell tekinteni az ajánlatot, ha az olyan okból 
érvénytelen, amely alapján a szakmai ajánlat jelentős változtatások nélkül nyilvánvalóan nem képes teljesíteni 
az  ajánlatkérő által meghatározott igényeket és követelményeket, míg a  részvételi jelentkezést akkor kell 
alapvetően nem megfelelőnek tekinteni, ha az a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen;

b) a közbeszerzés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból szükséges; ez az eset azonban nem 
alkalmazható, ha a beszerzés nyereségszerzési célra irányul, vagy a kutatásfejlesztés költségeinek fedezését 
szolgálja, továbbá nem sértheti az olyan későbbi hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárások lefolytatását, 
amelyek ez utóbbi célok megvalósítására szolgálnak;

c) a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott 
gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az  ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva 
beszerzési igényének kielégítésére, és a  verseny hiánya nem annak a  következménye, hogy a  közbeszerzés 
tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg;

d) a  szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja egyedi művészeti 
alkotás vagy művészi előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése;

e) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt 
a  nyílt, a  meghívásos vagy a  tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a  rendkívüli 
sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő 
által előidézett okból.

 (2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá árubeszerzés esetében, ha
a) a  korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése során a  korábbi nyertes ajánlattevőnek 

másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és 
nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni vagy az ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget 
eredményezne a működtetésben és a fenntartásban;

b) az áru árutőzsdén jegyzett és beszerzett;
c) a beszerzés kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz 

képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele más eljárás alkalmazása esetén 
meghiúsulna;

d) az árut kivételesen kedvező feltételekkel felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehajtás, vagy 
az érintett szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során történő értékesítés keretében szerzi be.

 (3) Az  ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás 
megrendelése esetében, ha olyan új építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi 
nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás vagy szolgáltatás 
teljesítésére. Ennek feltétele, hogy az új építési beruházás vagy szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, 
amelyre a korábbi szerződést e rendelet szerinti, nyilvánosan közzétett hirdetménnyel megindított vagy meghirdetett 
eljárásban megkötötték, és a  korábbi eljárást megindító vagy meghirdető hirdetményben az  ajánlatkérő jelezte, 
hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további építési beruházások és szolgáltatások tárgyát 
és azok beszerzésének feltételeit, valamint a  korábbi eljárásban az  építési beruházás vagy a  szolgáltatás becsült 
értékének meghatározásakor figyelembe vette az  újabb építési beruházás vagy szolgáltatás becsült értékét is (az 
uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából).

 (4) Az  ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá szolgáltatás megrendelése esetében, 
ha arra közszolgáltatói tevékenységével összefüggő tervpályázati eljárást követően kerül sor, és a  nyertessel vagy 
– a bírálóbizottság ajánlása alapján – nyertesek vagy díjazottak valamelyikével kell szerződést kötni.

16. § (1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – a 15. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti eset kivételével – ajánlattételi 
felhívás megküldésével kezdődik. Az  ajánlatkérő a  15.  § (1)  bekezdés e)  pontjában foglalt esetben a  tárgyalást 
megelőzően – ha ajánlattételi felhívás készítésére nincs mód – tárgyalási meghívót küld.

 (2) A Közbeszerzési Hatóságot az eljárás megkezdéséről a 17. § (2) bekezdés szerint kell tájékoztatni. A 15. § (2) bekezdés 
b) és d)  pontja szerinti tárgyalásos eljárás megkezdése napján az  ajánlatkérő köteles a  Közbeszerzési Hatósághoz 
benyújtani a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást, a 15. § (2) bekezdés 
d) pontja szerinti esetben továbbá az érintett szervezet nevét és címét.

 (3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 15. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetében, valamint, ha a rendkívüli 
sürgősséget előidéző helyzetben az  ésszerűen lehetséges, a  15.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti esetében 
az ajánlatkérőnek lehetőség szerint legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívnia.
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 (4) Az  ajánlattételi határidőt minden esetben úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre 
a megfelelő ajánlattételhez.

 (5) A 15. § (4) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az ajánlatok értékelési szempontja csak 
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet.

 (6) A 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti tárgyalásos eljárásra a Kbt. 102. §-át kell alkalmazni.
 (7) A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni olyan esetben, ha az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdés d) pontja 

alapján folytat le hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.

17. § (1) A 15. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő a kedvező feltételekről 
való tudomásszerzést követően haladéktalanul ajánlattételi felhívást küld a  kedvező feltételeket felajánlónak és 
lehetőség szerint még legalább két ismert ajánlattevőnek. A  felhívottakkal a  kedvező feltételek fennállásának 
időtartamán belül kell tárgyalni, és a nyertessel – a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok figyelmen 
kívül hagyásával – írásban szerződést kötni.

 (2) Az  eljárás megkezdéséről az  ajánlatkérőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a  Közbeszerzési Hatóságot. 
A tájékoztatást a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell megadni.

 (3) Az ajánlatkérőnek a kedvező feltételeket felajánló dokumentumot is a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
kell megőriznie.

 (4) A  szerződés a  Kbt. 131.  § (6)  bekezdésétől eltérően az  ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is 
megköthető, ha a  hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a  15.  § (1)  bekezdés c)–d)  pontja, a  (2)  bekezdés a)–b) 
vagy d)–e)  pontja, vagy a  (3)–(4)  bekezdés alapján indították és a  Kbt. 152.  § (3)  bekezdése szerinti határidőben 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával.

3. Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodások

18. § (1) Az ajánlatkérő közbeszerzését e rendeletben meghatározott eljárás eredményeként kötött keretmegállapodás útján 
is megvalósíthatja.

 (2) Az  eljárást megindító felhívásban az  ajánlatkérő megjelöli, hogy az  eljárás egy vagy több ajánlattevővel 
kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul, és hogy – a  (3)  bekezdésben foglaltakra tekintettel – az  adott 
keretmegállapodás alapján beszerzés megvalósítására milyen módon vagy módokon kerülhet sor. Ennek során 
a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli.

 (3) A  közbeszerzés megvalósítása során a  Kbt. 105.  §-ában meghatározott módszerek alkalmazása nem kötelező, 
az  ajánlatkérő az  eljárást megindító felhívásban más – a  verseny tisztaságát és átláthatóságát, az  ajánlattevők 
esélyegyenlőségét és objektív kiválasztását biztosító – módszert is meghatározhat.

 (4) Több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetében az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő köteles 
megadni az  értékelési szempontok szerint a  legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámát, amelynek legfeljebb 
a  felső határáig terjedő számú ajánlattevővel köt majd keretmegállapodást. A  keretszámnak a  közbeszerzés 
tárgyához, az  eljárás sajátos jellemzőihez kell igazodnia, és minden körülmény között biztosítania kell a  valódi 
versenyt. A  keretmegállapodást akkor kell a  keretszám felső határáig terjedő számú ajánlattevővel megkötni, ha 
az eljárásban legalább a keretszám felső határának megfelelő számú érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő vesz 
részt. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámának felső határán több ajánlat azonos, az ajánlatkérő a Kbt. 77. § 
(5) bekezdés alkalmazása helyett úgy is dönthet, hogy az összes ilyen azonos ajánlatot tevővel keretmegállapodást 
köt. Több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetében az eljárás akkor is eredménytelennek nyilvánítható, 
ha csak egy érvényes ajánlatot nyújtottak be. Több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetén a Kbt. 69. § 
(5) bekezdés második mondata minden, a keretmegállapodásban részes ajánlattevőre alkalmazandó.

 (5) Keretmegállapodás legfeljebb nyolc évre köthető, kivéve a  kellően – különösen a  keretmegállapodás tárgyára 
tekintettel – indokolt kivételes eseteket. Ennek során mérlegelni kell, hogy az adott keretmegállapodáshoz kapcsolódó 
sajátosságok szükségessé teszik-e a  hosszabb határozott időtartam meghatározását, és az  nem aránytalanul 
korlátozza-e a  versenyt. A  nyolc évnél hosszabb tartamú keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési 
eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni a hosszabb időtartam meghatározásának indokolását.
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Dinamikus beszerzési rendszer

19. § (1) A dinamikus beszerzési rendszer felállításakor a részvételi határidőt a részvételi felhívás feladásának napjától számított 
legalább harminc napban kell meghatározni. A részvételi határidő sürgősség esetében sem határozható meg tizenöt 
napnál rövidebb időtartamban. A Kbt. 83. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.

 (2) Az ajánlattételi határidő meghatározása tekintetében a 7. § (2)–(5) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

Elektronikus árlejtés

20. §  Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, vagy időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén 
a  közvetlen részvételi felhívásban, illetve előminősítési hirdetménnyel meghirdetett eljárás esetén legkésőbb 
az ajánlattételi felhívásban jelzi, ha a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében elektronikus árlejtést kíván alkalmazni.

Elektronikus katalógusok

21. §  Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, vagy időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén 
a  közvetlen részvételi felhívásban, illetve előminősítési hirdetménnyel meghirdetett eljárás esetén legkésőbb 
az  ajánlattételi felhívásban jelzi, ha az  ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy hogy 
az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell csatolnia ajánlatához.

4. Szerződésmódosítás

22. § (1) A közszolgáltatói szerződések módosítása során a Kbt. 141. § (4) bekezdés b)–c) pontja nem alkalmazandó.
 (2) A Kbt. 141. § (2) bekezdésben, valamint (4) bekezdés a) pontjában szabályozott esetek mellett a szerződés – a Kbt. 

141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, 
illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
a) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem 

szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
aa) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, 

meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy 
együttműködés miatt, és

ab) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna;
b) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ba) a  módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az  ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre;

bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
 (3) A Kbt. 141. § (5)–(8) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

5. Eljárás adott tevékenység valódi versenyfeltételek mellett történő végzésének megállapítására

23. § (1) A Kbt. 13. §-ának alkalmazhatóságát az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés versenyre vonatkozó szabályaival 
összhangban kell megállapítani. Vizsgálni kell különösen a Kbt. 6. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott tevékenység 
jellemzőit, a  helyettesítő szolgáltatások esetleges létezését, az  árakat, valamint azt, hogy van-e ténylegesen vagy 
potenciálisan a vizsgált tevékenység tekintetében egynél több szolgáltató az adott piacon. Az adott piac magában 
foglalja azt a területet, amelyen az ajánlatkérő a vizsgált tevékenységét végzi és ahol a hasonló tevékenységet végző 
gazdasági szereplők befolyásolják a piac keresleti-kínálati viszonyait, valamint a piaci verseny feltételei homogének 
azonban más szomszédos területektől élesen eltérőek. Vizsgálni kell továbbá a  piacra történő belépés korlátait, 
a fogyasztói preferenciákat, valamint a gazdasági szereplők piaci részesedését.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában akkor tekinthető úgy, hogy valamely piacra történő belépés nem korlátozott, ha 
az adott tagállam végrehajtotta és alkalmazza a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban 
működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a  2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 
2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2014/25/EU irányelv) III. mellékletében felsorolt 
uniós jogszabályok rendelkezéseit. Ha ez  alapján nem vélelmezhető az  adott piacra történő szabad belépés, 
bizonyítani kell, hogy az ténylegesen és jogilag is szabad.
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 (3) Az ajánlatkérő, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Kbt. 6. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott valamely tevékenysége 
az  adott piacon közvetlenül ki van téve a  versenynek, és erre tekintettel indokolt a  Kbt. 13.  §-a szerinti kivétel 
alkalmazása, kérelmet nyújthat be az Európai Bizottsághoz ennek megállapítására, valamint arra, hogy emiatt a vizsgált 
tevékenység folytatásával kapcsolatos szerződések megkötésére a  közbeszerzési szabályok nem alkalmazandók. 
A kérelemhez a Gazdasági Versenyhivatal indokolással ellátott állásfoglalását is csatolni kell. Az eljárást a Gazdasági 
Versenyhivatal, illetve a  közbeszerzésekért felelős miniszter is kezdeményezheti. Az  eljárás kezdeményezéséről 
a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni kell. Az Európai Bizottság az eljárást hivatalból is megindíthatja.

 (4) A kérelemben az Európai Bizottságot tájékoztatni kell az adott tevékenység valódi versenyfeltételek mellett történő 
végzésével összefüggő minden lényeges tényről, különösen az (1)–(2) bekezdésben meghatározott feltételeknek való 
megfeleléssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről, hatósági határozatokról, megállapodásokról.

 (5) Ha az  Európai Bizottság eljárását az  ajánlatkérő vagy a  közbeszerzésekért felelős miniszter kezdeményezi, és 
a kérelemmel együtt a Gazdasági Versenyhivatal indokolással ellátott állásfoglalása nem kerül benyújtásra, a kérelmező 
a  (4)  bekezdés szerinti információkról az  Európai Bizottságot kérésére köteles tájékoztatni. A  tájékoztatáshoz 
a Gazdasági Versenyhivatal indokolással ellátott állásfoglalását is csatolni kell.

 (6) Ha az eljárást az Európai Bizottság hivatalból kezdeményezi, az ajánlatkérő vagy a közbeszerzésekért felelős miniszter 
a  (4)  bekezdés szerinti információkról az  Európai Bizottságot kérésére köteles tájékoztatni. A  tájékoztatáshoz 
a Gazdasági Versenyhivatal indokolással ellátott állásfoglalását is csatolni kell.

 (7) A  kérelem a  benyújtást követően az  Európai Bizottság beleegyezésével módosítható. A  módosított kérelem 
vizsgálatára az Európai Bizottság és kérelmező a 2014/25/EU irányelv IV. mellékletében meghatározott határidőnél 
rövidebb határidőben is megállapodhatnak.

 (8) Ha az Európai Bizottság a 2014/25/EU irányelv IV. mellékletében meghatározott határidőn belül nem hoz döntést, úgy 
kell tekintetni, hogy a vizsgált tevékenység az adott piacon közvetlenül ki van téve a versenynek, és ezért az annak 
folytatásával kapcsolatos szerződések megkötésére a közbeszerzési szabályokat nem kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

24. §  Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

25. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépése után megkezdett, közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.

26. §  Ez a rendelet a Kbt.-vel együtt
a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és 

a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

27. §  Hatályát veszti a  közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. 
(XII. 22.) Korm. rendelet.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

1. § (1) A  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: közbeszerzési törvény) szerinti közbeszerzési 
eljárásaik és koncessziós beszerzési eljárásaik, valamint a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
beszerzéseik (a továbbiakban együtt: közbeszerzés vagy közbeszerzési eljárás) megvalósításakor e rendelet előírásai 
szerint kötelesek eljárni
a) a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik ideértve a  magyar 

állam, vagy közalapítvány által önállóan, vagy más jogosulttal együttesen alapított és fenntartott felsőoktatási 
intézményeket;

b) azok a  többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az  állam nevében az  állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény szerint a  tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri 
rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés alapján központi költségvetési szerv 
vagy intézménye gyakorolja;

c) a Kormány közalapítványai;
d) az a)–c) pont szerinti szervezetek kezelésében lévő, vagy általuk alapított alapítványok.

 (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya
a) a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzésekre;
b) a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés d) és e) pontja alá eső, a Magyar Honvédség műveleti alkalmazásával 

közvetlenül összefüggő beszerzésekre;
c) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek beszerzéseire;
d) a  külpolitikáért felelős miniszter, valamint a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumok 

irányítása alá tartozó külképviseletek számára történő beszerzésekre;
e) a  kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium állami protokoll 

feladatokkal összefüggő beszerzéseire;
f ) a Magyar Nemzeti Bank beszerzéseire;
g) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény 36.  § (1)  bekezdés  c)  pontjában meghatározott feladatokkal összefüggő 
beszerzésekre;

h) az  államhatár védelmével, valamint a  menekültek elszállásolásával és ellátásával kapcsolatos honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, rendőrségi, menekültügyi és idegenrendészeti beszerzésekre;

i) azon beszerzésekre, amelyek megvalósítása európai uniós alapokból, vagy egyéb nemzetközi 
együttműködésből származó támogatás felhasználásával történik;

j) az  i)  pontban meghatározott beszerzéseken túlmenően azon beszerzésekre, amelyek fedezetét legalább 
50%-ban nem az  államháztartás alrendszereiből vagy az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
3/A. §-a szerinti közfeladat ellátásából származó pénzeszközök biztosítják;

k) az  állami felsőoktatási intézménynek a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108.  § 
4a.  pontjában meghatározott felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység érdekében, valamint 
100. § (6) bekezdésében foglaltak érdekében történő beszerzéseire.

 (3) Az  (1)  bekezdésében meghatározott szervezetek (a  továbbiakban együttesen: érintett szervezet) közül 
a  közalapítványok, a  nem kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint az  (1)  bekezdés 
e) pontjában meghatározott alapítványok e rendelet előírásait kizárólag az államháztartás alrendszereiből származó 
pénzeszközök felhasználásával történő beszerzéseikre, szerződéskötéseikre kötelesek alkalmazni.

 (4) E rendelet 15–17. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által az  államadósság-kezelés körében megkötésre kerülő azon szerződésekre, amelyekre 
közbeszerzési eljárást a közbeszerzési törvény 9. § (8) bekezdés e) pontja alapján nem kell lefolytatni, továbbá ezen 
eljárások eredményeként kötött szerződések módosítására.
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2. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott közbeszerzések, azok eredményeképpen kötött szerződések és 
a  szerződések módosításai indokoltságának vizsgálata, és a  közbeszerzési eljárások, valamint a  rendelet hatálya 
alá tartozó szerződések, illetve szerződésmódosítások szabályosságának ellenőrzése a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata. Ennek keretében ellátja a közbeszerzési eljárások indokoltságának és 
szabályosságának megítélésével, a  központi ellenőrzés koordinálásával, a  kapcsolódó nyilvántartások vezetésével, 
valamint a  rendelet hatálya alá tartozó szerződések, szerződésmódosítások ellenőrzésével és engedélyezésével 
összefüggő feladatokat. A miniszter által kijelölt szervezeti egység (a továbbiakban: ellenőrző szervezet) az e rendelet 
hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások folyamatba épített ellenőrzését az 5–15. §-ban foglaltak szerint látja el.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott közbeszerzési eljárások lefolytatásáért, a  beszerzés központi beszerző 
szervezet által kötött keretmegállapodásból történő megvalósításáért, az azok eredményeképpen kötött szerződések 
módosításának jogszerűségéért, valamint a közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési szerződések módosításának 
a közbeszerzési törvény szerinti dokumentálásáért az ajánlatkérő felelős.

 (3) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott központi beszerző szerv által lefolytatott keretmegállapodás megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárások jogszerűségéért, valamint ezen közbeszerzési eljárások és a keretmegállapodások 
módosításának törvény szerinti dokumentálásáért a központi beszerző szerv felelős.

2. A határidők számítására vonatkozó szabályok

3. § (1) Az  e  rendeletben meghatározott határidők tekintetében a  határidőbe vagy időtartamba (a  továbbiakban együtt: 
határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény 
vagy egyéb körülmény esik.

 (2) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
 (3) Az ellenőrző szervezet ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjedő eljárási bírsággal sújthatja az érintett szervezetet, 

ha az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti vagy a határidőket elmulasztja.
 (4) Az  ellenőrző szervezet a  bírság összegének megállapításában az  eset összes körülményét, az  ellenőrzés alá vont 

közbeszerzési eljárás tárgyát és értékét, valamint az  e  rendeletbe ütköző magatartás ismételt tanúsítását veszi 
figyelembe.

 (5) Amennyiben az  érintett szervezet az  ellenőrző szervezet mulasztásából eredően nem képes az  e  rendeletben 
meghatározott határidők betartására, bírság nem szabható ki.

 (6) A bírságot az ellenőrző szervezet vezetője határozatban szabja ki. A bírságolással kapcsolatos eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit 
az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A bírsággal 
sújtott érintett szervezet a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kérheti a döntés bírósági felülvizsgálatát.

3. Az e-közigazgatásért felelős miniszter által végzett ellenőrzés

4. § (1) Az  informatikai eszközök és szolgáltatások tekintetében, az  elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és 
az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjaira figyelemmel az e-közigazgatásért felelős 
miniszter a miniszter 2. §-ban foglalt feladatainak ellátásában e rendeletben meghatározottak szerint működik közre.

 (2) E rendelet alkalmazásában informatikai eszközöknek és szolgáltatásoknak
a) a szoftverrendszerek és elemeik,
b) a hardverrendszerek és elemeik,
c) a digitális vizuáltechnikai eszközök,
d) a szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások,
e) a hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások,
f ) a digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,
g) a beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások,
h) az aktív hálózati elemek,
i) a nyílt- és zárt célú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,
j) a kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,
k) irodatechnikai termékek,
l) az irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint
m) az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások – elektronikus árlejtés szolgáltatás
minősülnek.
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 (3) Az  1.  mellékletben megjelölt személy vagy szerv informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy 
üzemeltetésére irányuló, 5. § (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztések esetén köteles 
mellékelni az e-közigazgatásért felelős miniszternek az előterjesztéssel kapcsolatos jóváhagyását.

 (4) Az e-közigazgatásért felelős miniszter az előterjesztés vonatkozásában az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz 
és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel dönt a (3) bekezdés szerinti 
jóváhagyásról. Az e-közigazgatásért felelős miniszter eljárására – a 8. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – a 8. § 
szerinti eljárást kell megfelelően alkalmazni. Az e-közigazgatásért felelős miniszter eljárása nem érinti a miniszterre és 
az ellenőrző szervezetre vonatkozó e rendeletben meghatározott határidőket.

 (5) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter a  jóváhagyása mellett előírhatja, hogy az  érintett szervezet a  szerződés 
teljesítése során és azt követően a 19. § (1) bekezdésében megjelölt dokumentumokat küldje meg részére.

4. Közbeszerzések ellenőrzése

5. § (1) Az  érintett szervezet a  közbeszerzésének megkezdését megelőzően, a  6.  §-ban foglaltak szerint a  miniszter 
hozzájárulását kéri.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztést tartalmazó kérelmet minden évben 
legkésőbb november 30-ig kell benyújtani. Az  e  határidőn túl beérkezett előterjesztések esetében a  8.  § szerinti 
határidőket a következő év első munkanapjától kell számítani.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  miniszter kivételes esetben, a  beszerzés kiemelt indokoltságának és rendkívüli 
sürgősségének mérlegelése alapján engedélyezheti a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn túl beérkezett 
előterjesztések ellenőrzését a 8. § szerinti határidők alkalmazásával.

6. § (1) A nettó tizennyolc millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzést, vagy szolgáltatás megrendelést, továbbá a nettó 
százmillió forintot elérő becsült értékű építési beruházást megvalósítani kívánó szervezet az  általa szükségesnek 
tartott közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a 2. melléklet szerinti előterjesztést és az abban meghatározott 
mellékleteket köteles a miniszternek benyújtani.

 (2) Az  érintett szervezet a  nettó tizennyolc millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzés, vagy szolgáltatás 
megrendelés, továbbá a nettó százmillió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás tárgyú közbeszerzési 
eljárás lefolytatása érdekében a 3. melléklet szerinti előterjesztést és az abban meghatározott mellékleteket köteles 
a miniszternek benyújtani.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően az  érintett szervezet, ha a  közbeszerzését a  közbeszerzési 
törvény 105. §-a szerinti keretmegállapodás útján valósítja meg, a (4) és (5) bekezdés szerint köteles eljárni.

 (4) A nettó nyolc millió forintot elérő becsült értékű versenyújranyitás, illetve írásbeli konzultáció esetében az érintett 
szervezet a  keretmegállapodásos eljárás második részének megindítását megelőzően a  4.  melléklet szerinti 
előterjesztést és az abban meghatározott mellékleteket köteles a miniszternek benyújtani.

 (5) Az érintett szervezet a közbeszerzési törvény 105. § (1) bekezdés a)–b) pontja, valamint (2) bekezdés a)–b) pontja szerint 
kötött keretmegállapodásokból a miniszter előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést kezdeményezhet, 
továbbá a nettó nyolc millió forintot el nem érő becsült értékű versenyújranyitás és konzultáció esetében a miniszter 
előzetes hozzájárulása nélkül lefolytathatja a  közbeszerzési eljárást, azonban az  érintett szervezet a  6.  melléklet 
szerinti adatszolgáltatást köteles negyedévente – március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig, december 31-ig – 
teljesíteni. Az ellenőrző szervezet az adatszolgáltatással kapcsolatban további adatokat kérhet.

 (6) Az  érintett szervezet a  közbeszerzés fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást csatol 
az  előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a  közbeszerzési eljárás megindítása – a  Kormány által a  közbeszerzési 
törvény 31. §-a alapján kijelölt központi beszerző szervezet által kiírt központosított közbeszerzési eljárás, valamint 
a közbeszerzési törvény szerinti feltételes közbeszerzés kivételével – nem hagyható jóvá.

7. § (1) Az ellenőrző szervezet a beérkezett előterjesztéseket és mellékleteiket (a továbbiakban: előterjesztés) nyilvántartásba 
veszi és ezt követően formai szempontból ellenőrzi. Ha az előterjesztés a 6. § (1)–(6) bekezdésében foglaltaknak, vagy 
a  mellékletekben meghatározott formai követelményeknek részben vagy egészben nem felel meg, vagy hiányos, 
vagy nem tartalmazza a  kötelező mellékleteket, az  ellenőrző szervezet az  előterjesztést érdemi vizsgálat nélkül 
visszaküldi az érintett szervezetnek.

 (2) Az ellenőrző szervezet a formai szempontból hiánytalan előterjesztést indokoltsági és közbeszerzési-jogi szempontból 
is megvizsgálja. Az  ellenőrző szervezet a  vizsgálat során az  előterjesztéssel kapcsolatban további adatok kérése 



11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2507

céljából, vagy hiányosságok pótlása érdekében hiánypótlási felhívást, továbbá az előterjesztéssel és mellékleteivel 
kapcsolatos tartalmi hibák észlelése esetén minőségellenőrzési jelentést készíthet.

 (3) Az érintett szervezet öt munkanapon belül köteles az (1)–(2) bekezdés szerinti adatok, dokumentumok és hiányosságok 
pótlására, a hibák javítására és a minőségellenőrzési jelentésben meghatározott észrevételekre vonatkozó válaszok 
megadására (a továbbiakban együttesen: hiánypótlás). A hiánypótlás teljesítésének időtartama az ellenőrző szervezet 
határidejébe nem számít bele.

8. § (1) A miniszter tizenöt munkanapon belül minőségellenőrzési tanúsítvány megküldésével dönt az adott közbeszerzésről. 
Amennyiben az  ellenőrző szervezet a  7.  § (2)  bekezdése szerint hiánypótlási felhívást vagy minőségellenőrzési 
jelentést küld az  érintett szervezetnek, a  döntés meghozatalára nyitva álló határidő – a  hiánypótlási felhívások 
és minőségellenőrzési jelentések számától függetlenül – nyolc munkanappal meghosszabbodik. E  rendelet 
6.  § (2)  bekezdése, valamint 6.  § (4)  bekezdése szerinti közbeszerzések esetében a  döntésre nyitva álló határidő 
az érintett szervezet által a hiánypótlási felhívásra megküldött adatok beérkezésétől számított nyolc munkanappal 
meghosszabbodik, azzal, hogy az így meghosszabbított határidő nem lehet rövidebb tizenöt munkanapnál.

 (2) Az előterjesztés vizsgálatát követően a miniszter
a) támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványt ad ki, amelyben az eljárást megindító vagy meghirdető 

felhívást és az  eljárás megindításához szükséges közbeszerzési dokumentumokat (a  továbbiakban: 
közbeszerzési dokumentumok) jóváhagyja és az eljárás megindításához hozzájárul;

b) feltételesen támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványt ad ki, amelyben meghatározza azokat 
a  feltételeket, illetve megjelöli azokat a  szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az  eljárás 
megindításához hozzájárul;

c) nem támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítvány ad ki.
 (3) A  miniszter által kiadott (2)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti tanúsítvány hiányában – a  6.  § (5)  bekezdésben 

meghatározott kivételtől eltekintve – a  közbeszerzési eljárás nem kezdhető meg, továbbá a  központi beszerző 
szervezet a hozzájárulás hiányában nem teszi lehetővé a keretmegállapodásokból történő beszerzést.

 (4) A (3) bekezdéstől eltérően a közbeszerzési eljárás, illetve a keretmegállapodásból történő beszerzés minőségellenőrzési 
tanúsítvány hiányában is megkezdhető
a) amennyiben az ellenőrző szervezet sem hiánypótlási felhívást, sem minőségellenőrzési jelentést nem küldött 

az  érintett szervezetnek, és a  miniszter a  8.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidőn belül nem közli 
a (2) bekezdés szerinti döntését az érintett szervezettel, vagy

b) amennyiben a hiánypótlási felhívásban vagy a minőségellenőrzési jelentésben foglaltak teljesítését követő tíz 
munkanapon belül a miniszter nem közli a (2) bekezdés szerinti döntését az érintett szervezettel, azzal, hogy 
a döntés meghozatalára nyitva álló határidő az előterjesztés megküldésétől számított legfeljebb huszonhárom 
munkanap, amelybe a hiánypótlások teljesítésének határideje nem számít bele.

 (5) A miniszter (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti hozzájárulása, annak közlésétől számított kilencven napig érvényes.
 (6) A  közbeszerzési törvény 9.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  miniszter hozzájárulása hiányában nem 

kezdeményezhető az Országgyűlés illetékes bizottságának döntésére irányuló, a védelmi- és minősített beszerzések 
Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az  ilyen 
beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló Korm. rendelet szerinti 
mentesítési eljárás.

9. §  Rendkívüli sürgősség okán indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a 7–8. § és a 10–13. § rendelkezései 
az alábbi eltérésekkel alkalmazandók
a) a miniszter öt munkanapon belül minőségellenőrzési tanúsítvány megküldésével dönt az adott közbeszerzésről,
b) a 12. § szerinti ellenőrzés lefolytatására utólagosan, a szerződés megkötését követően kerül sor.

10. § (1) A miniszter a közbeszerzési eljárások dokumentum alapú ellenőrzésére szakértőt jelöl ki. A miniszter jogosult bármely 
közbeszerzési eljárásba, az eljárás bármely szakaszában szakértőt delegálni és erről az érintett szervezetet értesíti.

 (2) A szakértő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak 
vizsgálatával jogosult részt venni.

 (3) Az  érintett szervezet az  eljárás során keletkezett iratokat folyamatosan – az  eljárás későbbi szakaszában történő 
becsatlakozás esetén visszamenőlegesen is – megküldi az ellenőrző szervezetnek; az ellenőrző szervezetet valamennyi 
eljárási cselekményről megfelelő időben, írásban tájékoztatja.
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 (4) Az érintett szervezet az eljárást megindító vagy meghirdető felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, annak 
megjelenésétől (közzétételétől) vagy megküldésétől számított öt munkanapon belül megküldi az  ellenőrző 
szervezetnek.

11. § (1) A  bontást – ide értve több szakaszból álló eljárások esetén a  részvételi jelentkezések bontását is – megelőzően, 
az ellenőrző szervezet megvizsgálhatja, hogy az eljárásban a jóváhagyott eljárást megindító vagy meghirdető felhívás 
került-e közzétételre, illetve megküldésre, és az  ajánlattételi – több szakaszból álló eljárások esetén a  részvételi – 
határidő lejárta előtt legalább öt munkanappal jelentést készít.

 (2) Az ellenőrző szervezet a vizsgálat során további iratokat és adatokat kérhet.

12. § (1) Az érintett szervezet az 5. melléklet szerinti előterjesztés benyújtásával kezdeményezi az általa lefolytatott közbeszerzési 
eljárás részvételi szakaszában a részvételi szakasz eredményének megállapítását megelőzően, az ajánlati szakaszában 
az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább tíz 
munkanappal a részvételi szakasz vagy az eljárás eredményére vonatkozó szabályossági tanúsítvány kiállítását.

 (2) A 6. § (1)–(2) és (4) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni a miniszter 
részére a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a kiegészítő tájékoztatásokat, a részvételi jelentkezéseket 
vagy ajánlatokat – különösen a  közbeszerzési törvény 69.  § (4)–(8)  bekezdése szerinti dokumentumokat –, 
a  hiánypótlási felhívásokat, a  hiánypótlásokat, a  felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az  ezekre adott válaszokat, 
az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet.

 (3) Az  ellenőrző szervezet a  benyújtott iratokkal kapcsolatos vizsgálata során további adatok kérése céljából, vagy 
hiányosságok pótlása érdekében hiánypótlási felhívást készíthet. Az ellenőrző szervezet bármely, az eljárás lefolytatása 
során, vagy azzal kapcsolatban keletkezett irat benyújtását kérheti.

 (4) Az érintett szervezet öt munkanapon belül köteles a (3) bekezdés szerinti adatok, dokumentumok és hiányosságok 
pótlására, valamint a  hibák javítására (a  továbbiakban együttesen: hiánypótlás). A  hiánypótlás teljesítésének 
időtartama az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.

13. § (1) A  miniszter a  12.  §-ban meghatározott iratok és adatok hiánytalan megküldését követően, tíz munkanapon belül 
állást foglal az adott közbeszerzésről:
a) támogató tartalmú szabályossági tanúsítványt ad ki, amennyiben az  érintett szervezet részvételi szakaszt 

lezáró, illetve az eljárást lezáró döntése megfelelő. Ebben az esetben az összegezés az érintett szervezet által 
előterjesztett tartalommal kiküldhető;

b) feltételesen támogató szabályossági tanúsítványt ad ki, amelyben meghatározza azokat a feltételeket, illetve 
megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az összegezés kiküldhető;

c) nem támogató tartalmú szabályossági tanúsítványt ad ki.
 (2) A miniszter által kiadott (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szabályossági tanúsítvány hiányában az összegezés 

nem küldhető ki.
 (3) A  részvételi jelentkezések, továbbá az  ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés a  szabályossági tanúsítvány 

kézhezvételét követően küldhető meg az ajánlattevők részére.
 (4) A (2) bekezdéstől eltérően, amennyiben az ellenőrző szervezet nem küldött hiánypótlási felhívást a 12. § (3) bekezdése 

alapján az  érintett szervezetnek és a  miniszter az  (1)  bekezdés szerinti döntését nem közli az  ott meghatározott 
határidőben az érintett szervezettel, az összegezés szabályossági tanúsítvány hiányában is kiküldhető.

14. §  A 4–13. §-okban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti
a) a  jogszabályellenesen indított közbeszerzési eljárás eljárást megindító vagy meghirdető felhívásának 

visszavonását a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban;
b) a  közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál 

jogorvoslati eljárás megindítását, mely esetben a  szerződés – összhangban a  közbeszerzési törvény 156.  § 
(4) bekezdésében foglaltakkal – csak a Közbeszerzési Döntőbizottság engedélyező végzése birtokában köthető 
meg;

c) a szerződést aláíró, illetve a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési 
felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.
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5. Szerződések és szerződésmódosítások ellenőrzése

15. § (1) Az  érintett szervezetnek az  általa megkötni, vagy módosítani tervezett, a  közbeszerzési törvény 19.  §  
(2)–(3)  bekezdése szerint számítva nettó ötvenmillió forintot elérő értékű azon szerződések esetében, amelyek 
megkötésére nem közbeszerzési eljárás keretében kerül(t) sor, a szerződés megkötését, vagy módosítását a 7. melléklet 
szerinti előterjesztésnek a miniszter felé való közvetlen megküldésével kell kezdeményezni.

 (2) Az érintett szervezet a szerződéskötéshez a miniszter jóváhagyását kéri. Az érintett szervezet a szerződéstervezetet, 
a  szerződéskötés szükségességének indokát, valamint az  indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot 
a miniszter részére az (1) bekezdés szerinti előterjesztéssel együtt megküldi.

 (3) Az érintett szervezet azon szerződésmódosításokhoz kéri a miniszter jóváhagyását, amelyek esetében a módosítás 
eredményeként az eredeti szerződéses érték több, mint 5%-kal növekszik. Az érintett szervezet a módosítás tervezetét, 
az  eredeti szerződést, a  módosítás indokolását, valamint az  indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot 
a miniszter részére az (1) bekezdés szerinti előterjesztéssel együtt megküldi.

 (4) Az érintett szervezet a szerződés, vagy a módosítás fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást 
csatol az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a szerződés megkötése, illetve módosítása nem hagyható jóvá.

 (5) Az ellenőrző szervezet hét munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, 
kiegészítéseket és módosítási javaslatokat (a továbbiakban együttesen: hiánypótlás) megküldi az érintett szervezetnek. 
Az ellenőrző szervezet kizárólag közbeszerzési szabályossági és indokoltsági szempontból ellenőrzi a szerződéseket. 
Az érintett szervezet az ellenőrző szervezet véleményének átvezetése után a szerződés, illetve szerződés módosítás 
tervezetét – egyet nem értése esetén az  észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával 
együtt – az ellenőrző szervezet részére három munkanapon belül megküldi. A hiánypótlás teljesítésének időtartama 
az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.

16. § (1) A miniszter tíz munkanapon belül, a szerződés megkötésével, vagy módosításával kapcsolatban az alábbi döntéseket 
hozhatja
a) hozzájárul a szerződés megkötéséhez vagy módosításához;
b) meghatározza azokat a  feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése 

esetén a szerződés megkötéséhez vagy módosításához hozzájárul;
c) nem járul hozzá a szerződés megkötéséhez vagy módosításához.

 (2) Az érintett szervezet a szerződést a miniszter hozzájárulása hiányában nem kötheti meg, illetve a szerződést nem 
módosíthatja.

 (3) Amennyiben a miniszter az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem közli döntését az érintett szervezettel, 
a szerződés megköthető vagy módosítható.

17. §  A 15–16. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti
a) a  közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál 

jogorvoslati eljárás megindítását;
b) a szerződést aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a  fegyelmi 

jogkör gyakorlójánál.

6. Közbeszerzési szerződések módosításának ellenőrzése

18. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések módosításának engedélyezésére, valamint a közbeszerzési 
eljárások utóellenőrzésére – az  1.  melléklet szerinti szervezetek vonatkozásában, az  informatikai eszközök és 
szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések tekintetében, jelen alcímben szabályozott 
módon az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével – a miniszter jogosult.

 (2) A  20.  § szerint kell eljárni az  e  rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött 
szerződések módosítása, valamint e  rendelet hatályba lépése előtt indult közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződések e rendelet hatálybalépését követő módosítása esetén.

 (3) Az érintett szervezet a megkötött, (1) bekezdés szerinti szerződéseit, a szerződés megkötését követő legfeljebb nyolc 
munkanapon belül a miniszter részére megküldi.

 (4) A  miniszter a  központi beszerző szervezet portáljáról a  keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos 
ellenőrzés keretében is ellenőrizheti. Az ellenőrzésben a központi beszerző szervezet köteles közreműködni, különös 
tekintettel a keretmegállapodásokból történt beszerzésekre vonatkozó adatszolgáltatásra.
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19. § (1) Az  1.  melléklet szerinti érintett szervezetek vonatkozásában, amennyiben az  e-közigazgatásért felelős miniszter 
a  jóváhagyásában előírta, az  érintett szervezet a  megkötött, 18.  § (1)  bekezdése szerinti szerződéseit, valamint 
a  szerződések teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolásokat, illetve az  elismerés megtagadásáról 
szóló nyilatkozatokat az  aláírást, illetve a  nyilatkozatok kiállítását követő legfeljebb nyolc munkanapon belül 
az e-közigazgatásért felelős miniszter felé is megküldi.

 (2) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter a  keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos ellenőrzés 
keretében – az  elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő 
illeszkedés szempontjára figyelemmel – a központi beszerző szervezet portáljáról is ellenőrizheti.

20. §  Az érintett szervezet a  szerződés módosításához – a  8.  melléklet szerinti előterjesztés közvetlen megküldésével  – 
a miniszter jóváhagyását kéri. Az érintett szervezet a szerződést, a módosítás tervezetét és indokolását, a módosításra 
vonatkozó fedezetigazolást, adott esetben az informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére 
irányuló szerződések esetében az  e-közigazgatásért felelős miniszternek az  elektronikus kormányzati stratégiai 
célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel megadott 
jóváhagyását, valamint az  indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot a  miniszter részére a  módosítás 
jóváhagyására irányuló kérelemmel együtt megküldi.

21. § (1) Az ellenőrző szervezet hét munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, 
kiegészítéseket és módosítási javaslatokat (a továbbiakban együttesen: hiánypótlás) megküldi az érintett szervezetnek. 
Az ellenőrző szervezet kizárólag közbeszerzési szabályossági és indokoltsági szempontból ellenőrzi a szerződéseket. 
Az érintett szervezet az ellenőrző szervezet véleményének átvezetése után a szerződésmódosítás tervezetét – egyet 
nem értése esetén az észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt – az ellenőrző 
szervezet részére három munkanapon belül megküldi. A hiánypótlás teljesítésének időtartama az ellenőrző szervezet 
határidejébe nem számít bele.

 (2) A miniszter tíz munkanapon belül, a szerződés módosításával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozhatja
a) hozzájárul a szerződés módosításához;
b) meghatározza azokat a  feltételeket, illetve azokat a  szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén 

a szerződés módosításához hozzájárul;
c) nem járul hozzá a szerződés módosításához.

 (3) A miniszter által kiadott (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti hozzájárulás hiányában a szerződés nem módosítható, 
a beszerzés a módosult feltételekkel új közbeszerzési eljárásban valósítható csak meg.

 (4) Amennyiben a miniszter a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem küld hiánypótlási felhívást az érintett 
szervezetnek, a szerződés módosítható.

22. §  A 18–21. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti
a) a  közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál 

jogorvoslati eljárás megindítását;
b) a  szerződésmódosítást aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását 

a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

7. Közbeszerzések nyilvántartása

23. § (1) Az egységes nyilvántartás kialakítása és kezelése érdekében az érintett szervezet a miniszternek megküldi az éves 
közbeszerzési tervét legkésőbb minden év március 31-ig, valamint tájékoztatást ad a  közbeszerzési tervének 
módosításáról, továbbá a  módosítás indokairól az  arról hozott döntést követően legfeljebb három munkanapon 
belül.

 (2) Valamennyi minisztérium évi két alkalommal, június 30-ig és december 31-ig – adatszolgáltatást teljesít a minisztérium 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó érintett szervezetekről az ellenőrző szervezetnek.

 (3) Valamennyi érintett szervezet június 30-ig és december 31-ig adatszolgáltatást teljesít a rendelet hatálya alá tartozó 
beszerzéseiről az ellenőrző szervezetnek. Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatok körét a miniszter határozza meg.

 (4) Az érintett szervezet közbeszerzési szabályzatát e rendelettel összhangban készíti el, amelyet – annak elfogadását 
követően haladéktalanul – az ellenőrző szervezetnek is megküld.
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24. §  Az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség(ek) elmulasztása esetén a miniszter kezdeményezheti 
az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

25. §  A miniszter feladata az e  rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által megküldendő közbeszerzési tervvel, annak 
módosításával, az e  rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokkal, továbbá a  rendelet hatálya alá tartozó 
szerződésekkel kapcsolatos adatok nyilvántartása és kezelése. A  miniszter az  elektronikus úton történő benyújtás 
és adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében egységes benyújtási metodikát, valamint a  benyújtandó adatok 
vonatkozásában kötelező formai és tartalmi elemeket határozhat meg.

8. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. november 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdés k) pontja és a 3. § (3)–(6) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett ellenőrzésekre kell alkalmazni.
 (4) A 2015. november 1-jét megelőzően megkezdett ellenőrzésekre a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 

engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

27. §  Hatályát veszti a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

	  

	  

1. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 
A 4. § (3) bekezdése szerinti, e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyásának beszerzésére köteles szervek: 
 

1. a minisztériumok 
2. – az 1. pontban meghatározott költségvetési szervek és a központi költségvetés I-VIII., XXX., XXXIII. és XXXIV. 

fejezetéhez tartozó költségvetési szervek kivételével – a központi költségvetésben önálló fejezettel 
rendelkező költségvetési szervek 

3. a társadalombiztosítás alapjait kezelő költségvetési szervek 
4. fővárosi és megyei kormányhivatalok 
5. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
6. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek 
7. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
8. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
9. Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek 
10. Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 
11. Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
12. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
13. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
14. Oktatási Hivatal 
15. Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
16. Földmérési és Távérzékelési Intézet 
17. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
18. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
19. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
20. Magyar Államkincstár 
21. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
22. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
23. Nemzeti Közlekedési Hatóság 
24. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
25. Országos Mentőszolgálat 
26. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
27. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
28. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 

kormányrendeletben adatfeldolgozóként meghatározott szervezet vagy gazdasági társaság 
29. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
30. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 
31. Nemzeti Védelmi Szolgálat 
32. Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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2. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 

Előterjesztés 
a nettó 18 millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás megrendelések, továbbá a 

nettó 100 millió forintot elérő becsült értékű építési beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez 
 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám és e-mail cím): 

 

1.7. Ajánlatkérő nevében az eljárást lefolytató szervezet 
[Kbt. 29. §] megnevezése: 

 

1.8. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

 

2.1. A közbeszerzés tárgya: 
Építési beruházás/Árubeszerzés/Szolgáltatás/Építési 

koncesszió/Szolgáltatási koncesszió 
(megfelelő aláhúzandó) 

2.2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos 
leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek 
pontos megnevezése): 

 

2.3. A közbeszerzés szükségességét és indokoltságát 
megalapozó tényezők részletes ismertetése: 

 

 
3.1. A beszerzés/szerződés nettó becsült értéke (forintban 
meghatározva, részenként külön-külön és összesen, 
beleértve az opciót és a pozitív irányú mennyiségi eltérést): 

 

3.2. Opció meghatározása:  
3.3. Mennyiségi eltérés meghatározása:  
  
4.1. A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó): 

    
4.1.1. Uniós eljárásrend 
 

nyílt versenypárbeszéd előzetes tájékoztatóval meghirdetett 
meghívásos 

meghívásos innovációs partnerség 
előzetes tájékoztatóval meghirdetett 

tárgyalásos 

tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás  

 
4.1.2.Nemzeti eljárásrend 
 

nyílt 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

nyílt versenypárbeszéd előzetes tájékoztatóval 
meghirdetett meghívásos 

meghívásos 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

meghívásos innovációs partnerség előzetes tájékoztatóval 
meghirdetett tárgyalásos 

tárgyalásos 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

tárgyalásos hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

elektronikus licit 

saját beszerzési szabályok 
[Kbt. 117. §] 

   

 

2. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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4.1.3. Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul? igen/nem 
 
Amennyiben igen, a Kbt. mely pontja alapján? 
[Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) vagy c), vagy Kbt. 105. § (2) 
bekezdés a), b) vagy c) pont] 

 
4.1.4. Az eljárásban egyéb sajátos beszerzési módszert 
alkalmaznak [Kbt. XVI. Fejezet]? 

nem 
dinamikus beszerzési rendszert 
elektronikus árlejtést 
elektronikus katalógust 

 
4.2 Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén a meghívottak*: 
Ajánlattételre felhívott neve:  
Székelye/Címe:  
Adószáma:  

 
4.3. Tárgyalásos eljárás esetén, az eljárás alkalmazását 
megalapozó tényezők: 

 

4.4. Gyorsított eljárás esetén, az eljárás alkalmazását 
megalapozó tényezők: 

 

 
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 
5.1. Nettó (forintban meghatározva):  
5.2. ÁFA (%):  
5.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
5.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

  
6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja 
(minden esetben: év/hónap/nap): 

 

 
7.1. A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): 

határozott határozatlan 

7.2. Határozott idejű szerződésnél 
annak időtartama: 

 

   
8.1 Nyilatkozat:   
A közbeszerzés a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi körbe tartozik. 
(A megfelelő válasz aláhúzandó.)   

 IGEN NEM 
8.2. Amennyiben igen, ennek indoka:  
   
9. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk 
9.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés? igen/nem 
9.2. A becsült érték kiszámításának módszere (részletes 
indokolással): 

 

 
10. A potenciális ajánlattevői kör/Ajánlattételre felhívott szervezetek vizsgálata 
10.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az 
eljárásban? 

igen/nem 

10.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon igen/nem (ha igen, ennek indoka) 
10.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az 
eljárásban? igen/nem 

10.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az eljárásban, 
aki általános szerződési feltételeket alkalmaz? igen/nem 

10.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az 
ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni 
kívánt gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt 
kizáró okok hatálya alatt? 

igen/nem 
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10.6. Ajánlatkérő ellenőrizte-e, hogy van-e az ajánlattételre 
felhívott cégek tulajdonosai között összefonódás? (adott 
esetben) 

igen/nem 

 
11. Külső szakértők 
11.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, 
bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső 
szakértőt? 

igen/nem 

11.2. Amennyiben igen, a 11.1. szerinti szakértő neve és 
adószáma: 

 

11.3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vesz-e igénybe felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót, vagy az eljáráshoz 
kapcsolódóan jogi tanácsadást? 

igen/nem 

11.4. Amennyiben igen, a 11.3. szerinti tanácsadó neve és 
adószáma:  

 
12. Szociális és környezetvédelmi szempontok 
12.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a 
közbeszerzési eljárásban? 

igen/nem 

12.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi 
szempontokat a közbeszerzési eljárásban? 

igen/nem 

  
13. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos 
előzetes tájékoztató, előminősítési rendszer stb.)  

  
14. Ajánlatkérő nyilatkozata a mindenkori beszerzési tilalom vonatkozásában 
14.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a mindenkori 
beszerzési tilalom hatálya alá tartozik-e? (megfelelő 
aláhúzandó) 

igen/nem 

14.2. Amennyiben igen, akkor az érintett szervezet 
rendelkezik-e a beszerzési tilalom alóli mentesítéssel, vagy 
kezdeményezte-e az illetékes szervezetnél a mentesítés 
kiadását? (megfelelő aláhúzandó) 

ajánlatkérő rendelkezik az engedéllyel / kezdeményezte az 
engedélyeztetést az illetékes szervezetnél 

  
15. Ajánlatkérő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges-e törvény vagy 
kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása 
15.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 247/2014. (X. 
1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? igen/nem 

15.2. Az előterjesztés szerinti közbeszerzéshez szükséges-e 
a 4. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyás? 

igen/nem 

15.3. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 27/2015. (II. 
25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

15.4. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 44/2011. (III. 
23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

15.5. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés egyéb törvény 
vagy kormányrendelet által meghatározott engedélyhez 
kötött? 

igen/nem 
(törvény vagy kormányrendelet megjelölése) 

15.6. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés alapján kötött 
szerződés előterjesztő utólagosan el kívánja-e számolni 
európai uniós forrás terhére? 

igen/nem 
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Mellékletek: 
 
a) eljárást megindító vagy meghirdető felhívás és az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési 

dokumentumok, 
b) időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás 

esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény is, 
c) előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, valamint 

innovációs partnerség esetén az előminősítési hirdetmény is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi 
felhívásokat és a közbeszerzési dokumentumokat csak a konkrét közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell 
megküldeni, 

d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Hatóság elnökének küldendő tájékoztatást, 
e) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a bíráló bizottság megalakítására és 

összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési 
eljárás megindításához törvény vagy kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása szükséges, a 
jóváhagyásról szóló nyilatkozat, 

f) a becsült érték kiszámítását bemutató, előterjesztéshez benyújtott dokumentum, továbbá amennyiben a 
rendelkezésre álló fedezet összege legalább 30%-kal elmarad a becsült értéktől, a fedezet összegével 
kapcsolatos részletes indoklás, 

g) a 6. § (6) bekezdés szerinti irat, 
h) amennyiben a beszerzés a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi körbe tartozik, az indokolást 

alátámasztó dokumentum. 
*A 4.2 pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a 
feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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3. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Előterjesztés 
a nettó 18 millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás megrendelések, továbbá 
a nettó 100 millió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez 

 
 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám és e-
mail cím): 

 

1.7. Ajánlatkérő nevében az eljárást lefolytató szervezet [Kbt. 
29. § ] megnevezése: 

 

1.8. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca 
megnevezése: 

 

 

2.1. A közbeszerzés tárgya: 
Építési beruházás/Árubeszerzés/Szolgáltatás/Építési 

koncesszió/Szolgáltatási koncesszió 
(megfelelő aláhúzandó) 

2.2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása 
(ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos 
megnevezése): 

 

2.3. A közbeszerzés szükségességét és indokoltságát 
megalapozó tényezők részletes ismertetése: 

 

 
3.1. A beszerzés/szerződés nettó becsült értéke (forintban 
meghatározva, részenként külön-külön és összesen, beleértve 
az opciót és a pozitív irányú mennyiségi eltérést): 

 

3.2. Opció meghatározása:  
3.3. Mennyiségi eltérés meghatározása:  
  
4.1. A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó): 

    
nyílt 

[Kbt. 115. § (1) bek] 
nyílt 

[Kbt. 113. § (1) bek] 
versenypárbeszéd előzetes tájékoztatóval 

meghirdetett meghívásos 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

[Kbt. 115. § (1) bek] 

meghívásos 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

innovációs partnerség előzetes tájékoztatóval 
meghirdetett tárgyalásos 

saját beszerzési szabályok 
[Kbt. 117. §] 

tárgyalásos 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

elektronikus licit 

 
4.2. Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételre felhívottak*: 
Ajánlattételre felhívott neve:  
Székelye/Címe:  
Adószáma:  

 
4.3. A 4.1. pont szerinti egyéb hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás esetén a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
alkalmazásának indoka: 

 

4.4. Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e? 
 

igen/nem 
Amennyiben igen, a Kbt. mely pontja alapján? 
[Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) vagy c), vagy Kbt. 105. § (2) 
bekezdés a), b) vagy c) pont] 

3. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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4.4. Az eljárásban egyéb sajátos beszerzési módszert 
alkalmaznak [Kbt. XVI. Fejezet]? 

nem 
dinamikus beszerzési rendszert 
elektronikus árlejtést 
elektronikus katalógust 

 
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 
5.1. Nettó (forintban meghatározva):  
5.2. ÁFA (%):  
5.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
5.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

 
6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja (minden 
esetben: év/hónap/nap): 

 

 
7.1. A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): határozott határozatlan 

7.2. Határozott idejű szerződésnél annak 
időtartama: 

 

   

8. Nyilatkozat: 
A közbeszerzés a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi körbe tartozik. 
(A megfelelő válasz aláhúzandó.)   

 IGEN NEM 
8.1. Amennyiben igen, ennek indoka:  
   
9. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk 
9.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés? igen/nem 
9.2. A becsült érték kiszámításának módszere (részletes 
indokolással):   

 
10. A potenciális ajánlattevői kör/Ajánlattételre felhívott szervezetek vizsgálata 
10.1. Ajánlatkérő ellenőrizte-e, hogy van-e az ajánlattételre 
felhívott cégek tulajdonosai között összefonódás? (adott 
esetben) 

igen/nem 

10.2. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az 
eljárásban? igen/nem 

10.3. Csekély számú ajánlattevő van a piacon igen/nem (ha igen, ennek indoka) 
10.4. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az eljárásban? igen/nem 
10.5. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az eljárásban, aki 
általános szerződési feltételeket alkalmaz? 

igen/nem 

10.6. Hirdetmény nélküli eljárás esetében az ajánlatkérő 
megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt 
gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt kizáró okok 
hatálya alatt? 

igen/nem 

 
11. Külső szakértők 
11.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, bírálat) 
előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső szakértőt? igen/nem 

11.2. Amennyiben igen, a 11.1. szerinti szakértő neve és 
adószáma: 

 

11.3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
vesz-e igénybe felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót, vagy az eljáráshoz kapcsolódóan jogi 
tanácsadást? 

igen/nem 

11.4. Amennyiben igen, a 11.3. szerinti tanácsadó neve és 
adószáma: 

 

 
12. Szociális és környezetvédelmi szempontok 
12.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a 
közbeszerzési eljárásban? 

igen/nem 

12.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi igen/nem 
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szempontokat a közbeszerzési eljárásban? 
  
13. Ajánlatkérő nyilatkozata a mindenkori beszerzési tilalom vonatkozásában 
13.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a mindenkori 
beszerzési tilalom hatálya alá tartozik-e? (megfelelő 
aláhúzandó) 

igen/nem 

13.2. Amennyiben igen, akkor az érintett szervezet 
rendelkezik-e a beszerzési tilalom alóli mentesítéssel, vagy 
kezdeményezte-e az illetékes szervezetnél a mentesítés 
kiadását? (megfelelő aláhúzandó) 

ajánlatkérő rendelkezik az engedéllyel / kezdeményezte az 
engedélyeztetést az illetékes szervezetnél 

  
14. Ajánlatkérő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges-e törvény vagy 
kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása 
14.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 247/2014. (X. 1.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? igen/nem 

14.2. Az előterjesztés szerinti közbeszerzéshez szükséges-e a 4. 
§ (3) bekezdése szerinti jóváhagyás? 

igen/nem 

14.3. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 27/2015. (II. 25.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

14.4. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 44/2011. (III. 23.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

14.5. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés egyéb törvény vagy 
kormányrendelet által meghatározott engedélyhez kötött? 

igen/nem 
(törvény vagy kormányrendelet megjelölése) 

14.6. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés alapján kötött 
szerződés előterjesztő utólagosan el kívánja-e számolni 
európai uniós forrás terhére? 

igen/nem 

  
15. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos 
előzetes tájékoztató, előminősítési rendszer stb.): 

 

 
Mellékletek: 
 
a) eljárást megindító vagy meghirdető felhívás és az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési 

dokumentumok, 
b) időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás 

esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény is, 
c) előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, valamint 

innovációs partnerség esetén az előminősítési hirdetmény is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi 
felhívásokat és a közbeszerzési dokumentumokat csak a konkrét közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell 
megküldeni, 

d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Hatóság elnökének küldendő tájékoztatást, 
e) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a bíráló bizottság megalakítására és 

összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési 
eljárás megindításához törvény vagy kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása szükséges, a 
jóváhagyásról szóló nyilatkozat, 

f) a becsült érték kiszámítását bemutató, előterjesztéshez benyújtott dokumentum, továbbá amennyiben a 
rendelkezésre álló fedezet összege legalább 30%-kal elmarad a becsült értéktől, a fedezet összegével 
kapcsolatos részletes indoklás, 

g) a 6. § (6) bekezdés szerinti irat, 
h) amennyiben a beszerzés a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi körbe tartozik, az indokolást 

alátámasztó dokumentum. 
 
*A 4.2. pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a 
feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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4. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Előterjesztés 
keretmegállapodások alapján lefolytatandó, nettó 8 millió forint becsült értéket elérő konzultációhoz vagy 

versenyújranyitáshoz 
 
 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

 
2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok 
2.1. A keretmegállapodás azonosítója:   
2.2. A keretmegállapodás hatálya:   

 
3. A beszerzés megvalósítására irányuló eljárás módja 
(megfelelő aláhúzandó) 

konzultáció/versenyújranyitás 

 

4. A beszerzés tárgya: 
Építési beruházás/Árubeszerzés/Szolgáltatás/Építési 

Koncesszió/Szolgáltatási koncesszió 
(megfelelő aláhúzandó) 

 
5. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása 
(ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos 
megnevezése): 

 

 
6. A beszerzés/szerződés nettó becsült értéke (forintban 
meghatározva, részenként külön-külön és összesen, 
beleértve az opciót és a pozitív irányú mennyiségi eltérést): 

 

6.1. Opció meghatározása:  
6.2. Mennyiségi eltérés meghatározása:  
  
7. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 
7.1. Nettó (forintban meghatározva):  
7.2. ÁFA (%):  
7.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
7.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

  
8. Az ajánlattételi/konzultációra felhívás tartalma: 
8.1. A közbeszerzés tárgyának pontos, részletes leírása és a 
beszerzés mennyisége: 

 

8.2. Értékelési szempontok és az értékelés módszere:  
 
9. A közbeszerzés szükségességét és indokoltságát 
megalapozó tényezők részletes ismertetése:  

 

 
10. Külső szakértők 

4. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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10.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, 
bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső 
szakértőt? 

igen/nem 

10.2. Amennyiben igen, a 10.1. szerinti szakértő neve és 
adószáma:  

10.3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vesz-e igénybe felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót, vagy az eljáráshoz 
kapcsolódóan jogi tanácsadást? 

igen/nem 

10.4. Amennyiben igen, a 10.3. szerinti tanácsadó neve és 
adószáma: 

 

 
11. Ajánlatkérő nyilatkozata a mindenkori beszerzési tilalom vonatkozásában 
11.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a mindenkori 
beszerzési tilalom hatálya alá tartozik-e? (megfelelő 
aláhúzandó) 

igen/nem 

11.2. Amennyiben igen, akkor az érintett szervezet 
rendelkezik-e a beszerzési tilalom alóli mentesítéssel, vagy 
kezdeményezte-e az illetékes szervezetnél a mentesítés 
kiadását? (megfelelő aláhúzandó) 

rendelkezünk az engedéllyel / kezdeményeztük az 
engedélyeztetést az illetékes szervezetnél 

  
12. Ajánlatkérő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges-e törvény vagy 
kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása 
12.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 247/2014. (X. 
1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? igen/nem 

12.2. Az előterjesztés szerinti közbeszerzéshez szükséges-e 
a 4. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyás? 

igen/nem 

121.3. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 27/2015. (II. 
25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

12.4. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 44/2011. (III. 
23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

12.5. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés egyéb törvény 
vagy kormányrendelet által meghatározott engedélyhez 
kötött? 

igen/nem 

12.6. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés alapján kötött 
szerződés előterjesztő utólagosan el kívánja-e számolni 
európai uniós forrás terhére? 

igen/nem 

 
13. Egyéb információk:  

 
Mellékletek: 
 
a) ajánlattételi felhívás vagy konzultációra felhívás és adott esetben közbeszerzési dokumentumok, 
b) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a bíráló bizottság megalakítására és 

összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési 
eljárás megindításához törvény vagy kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása szükséges, a 
jóváhagyásról szóló nyilatkozat, 

c) a becsült érték kiszámítását bemutató, előterjesztéshez benyújtott dokumentum, továbbá amennyiben a 
rendelkezésre álló fedezet összege legalább 30%-kal elmarad a becsült értéktől, a fedezet összegével 
kapcsolatos részletes indoklás 

d) a 6. § (6) bekezdés szerinti irat. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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5. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Előterjesztés 
szabályossági tanúsítvány kiadásához 

 
 

AJÁNLATKÉRŐ ÉS AZ ELJÁRÁS ADATAI 
 
1. Hivatalos név:  
2. A közbeszerzési eljárás tárgya, a szerződéshez rendelt 
megnevezés: 

 

3. A visszaigazolás iktatószáma:  
4. Minőségellenőrzési tanúsítvány, vagy ún. hallgatási 
szabály alapján került az eljárás megindításra (megfelelő 
aláhúzandó): 

minőségellenőrzési tanúsítvány / hallgatási szabály 

5. Az eljárás megindítására vonatkozó minőségellenőrzési 
tanúsítvány megküldésének napja: 

 

 
6. Az eljárás fajtája:  
7. Az eljárást megindító felhívás 
feladásának/megküldésének dátuma: 

 

8. Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma 
(TED vagy KÉ): 

 

 
Részvételi szakasz (amennyiben releváns)  

 
9. Részvételi határidő:  
10. A részvételi felhívás módosításra kerül-e? (Amennyiben 
igen, ennek indoka.) 

 

11. A módosító hirdetmény/módosított ajánlattételi 
felhívás feladásának és megjelenésének/megküldésének 
dátuma: 

 

12. Módosított részvételi határidő:  
13. Kiegészítő tájékoztatáskérések dátuma:  
14. Kiegészítő tájékoztatások 
megküldésének/konzultáció(k)/helyszíni bejárás(ok) 
dátumai: 

 

15. Beérkezett részvételi jelentkezések száma (db):  
16. Bontás dátuma:  
17. Hiánypótlási felhívás(ok) kiküldésének dátuma, 
hiánypótlási határidő: 

 

18. Felvilágosítás kérések kiküldésének dátuma, a 
felvilágosítások megadásának határideje: 

 

19. Érvényesnek nyilvánított részvételre jelentkező(k) 
neve(i) és adószáma(i): 

 

20. Érvénytelennek nyilvánított részvételre jelentkező(k) 
neve(i): 

 

21. Igazolások benyújtására vonatkozó felhívás [Kbt. 69. § 
(4)-(8) bekezdés] kiküldésének dátuma: 

 

22. Előzetes vitarendezést terjesztettek-e elő? igen / nem 
23. Amennyiben igen, az előzetes vitarendezési kérelmek 
beérkezésének dátuma: 

 

24. Válasz kiküldése az előzetes vitarendezési kérelmekre 
(dátum): 

 

25. Jogorvoslati eljárást indítottak-e? igen / nem 
26. Amennyiben igen, a jogorvoslati eljárás 
megindításának dátuma: 

 

27. Amennyiben igen, a jogorvoslati eljárás lezárásának 
dátuma: 

 

5. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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28. Összegezés kiküldésének dátuma:  
29. Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:  

 
Egy szakaszos eljárások, két szakaszos eljárások 
ajánlattételi szakasza 

 

 
30. Ajánlattételi határidő:  
31. Ajánlati kötöttség időtartama:  
32. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja:  

33. Meghosszabbításra került-e az ajánlati kötöttség? 
igen / nem 

(amennyiben igen, a meghosszabbított ajánlati kötöttség 
lejártának időpontja) 

34. Az ajánlati/ajánlattételi felhívás módosításra kerül-e? 
(Amennyiben igen, ennek indoka.) 

igen / nem 

35. A módosító hirdetmény/módosított ajánlattételi 
felhívás feladásának/megküldésének dátuma: 

 

36. Módosított ajánlattételi határidő:  
37. Kiegészítő tájékoztatáskérések dátuma:  
38. Kiegészítő tájékoztatások 
megküldésének/konzultáció(k)/helyszíni bejárás(ok) 
dátumai: 

 

39. Beérkezett ajánlatok száma (végső ajánlatok száma, db):  
40. Bontás (és a végső ajánlatok bontásának) dátuma:  
41. Hiánypótlási felhívás(ok) kiküldésének dátuma, 
hiánypótlási határidő: 

 

42. Hány ajánlattevőtől kért ajánlatkérő hiánypótlást és 
hány adott be (hiánypótlási felhívásonként külön)? 

 

43. Felvilágosítás-kérések kiküldésének dátuma, a 
felvilágosítások megadásának határideje: 

 

44. Hány ajánlattevőtől kért ajánlatkérő felvilágosítást és 
hány adott be (felvilágosítás-kérésenként külön)? 

 

45. Indokoláskérés(ek) kiküldésének dátuma, az 
indokolás(ok) benyújtására vonatkozó határidő: 

 

46. Hány ajánlattevőtől kért ajánlatkérő indokolást 
(indokolás kérésenként külön)? 

 

47. Sor került-e számítási hiba javítására?  
48. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalási fordulók száma 
és időpontja: 

 

49. Érvényesnek nyilvánított ajánlattevő(k) neve(i), 
adószáma(i) és az ellenszolgáltatás összege(i): 

 

50. Érvénytelennek nyilvánított ajánlattevő(k) neve(i), 
adószáma(i) és az ellenszolgáltatás összege(i): 

 

51. Igazolások benyújtására vonatkozó felhívás [Kbt. 69. § 
(4)-(8) bekezdés] kiküldésének dátuma: 

 

52. Előzetes vitarendezést terjesztettek-e elő? igen / nem 
53. Amennyiben igen, az előzetes vitarendezési kérelmek 
beérkezésének dátuma: 

 

54. Válasz kiküldése az előzetes vitarendezési kérelmekre:  
55. Jogorvoslati eljárást indítottak-e? igen / nem 
56. Amennyiben igen, a jogorvoslati eljárás 
megindításának dátuma: 

 

57. Amennyiben igen, a jogorvoslati eljárás lezárásának 
dátuma: 

 

58. Az összegezés kiküldésének tervezett dátuma:  
59. Eredményes lett-e az eljárás? igen / nem 
60. Részajánlat-tétel esetén részenként (a megfelelő számú 
sorok beszúrásával): 

 

61. Nyertesre vonatkozó adatok (részajánlat-tétel 
esetén részenként, a megfelelő számú sorok 
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beszúrásával) 
61.1. Nyertes ajánlattevő neve:  
61.2. Nyertes ajánlattevő székhelye:  
61.3. Nyertes ajánlattevő adószáma:  
61.4. Nyertes ajánlat értéke (nettó, forintban 
meghatározva): 

 

61.5. Nyertes ajánlat értéke (bruttó, forintban 
meghatározva): 

 

61.6. A nyertes ajánlat összértéke a szerződés teljes 
tervezett időtartamára vetítve (forintban meghatározva): 

 

Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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6. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Adatszolgáltatás 
a nettó 8 millió forint becsült értéket el nem érő, keretmegállapodások alapján lefolytatott konzultációval vagy 

versenyújranyitással kapcsolatban 
 
 
AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

 
2. Az adatszolgáltatással érintett év: ……. év 
2.1 Az adatszolgáltatással érintett időtartam (megfelelő 
aláhúzandó): 

 

1. negyedév 2. negyedév 
3. negyedév 4. negyedév 

 
 

3. A beszerzés(ek) részletezése1: 
A 
keretmeg-
állapodás 
azonosító-
ja: 

A 
keretmeg-
állapodás 
hatálya: 

konzul-
táció 
vagy 
verseny-
újra-
nyitás 

A beszer-
zés 
tárgya: 

A beszer-
zés nettó 
becsült 
értéke 
(forint-
ban)2: 

A rendelke-
zésre álló 
fedezet 
(nettó, 
forint-
ban)3: 

Beérke-
zett 
ajánla-
tok 
száma 
(db): 

Nyertes 
ajánlat-tevő: 

Nyertes 
ajánlati ár 
(nettó, 
forint-
ban): 

         
         
         

 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  megfelelő számú sor beszúrásával	  
2 amennyiben részajánlat-tétel engedélyezett, az egyes részeket külön soron szükséges feltüntetni 
3 amennyiben részajánlat-tétel engedélyezett, az egyes részeket külön soron szükséges feltüntetni 

6. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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7. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Előterjesztés 
a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendő vagy módosítandó, nettó 50 millió forintot elérő értékű 

szerződésekre vonatkozóan 
 

A KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám, e-
mail cím): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

  
2. A szerződés tárgyának pontos leírása:  
 
3. Nettó érték (forintban meghatározva) 
3.1 Nettó érték (szerződéskötés):  
3.2 Nettó érték 
(szerződésmódosítás) 

Alapszerződés nettó értéke:  
Módosítás nettó értéke:  
Nettó összérték:  

   
4. A szerződő fél kiválasztásának leírása:   

 
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele 
5.1. Nettó (forintban meghatározva):  
5.2. ÁFA%:  
5.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
5.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

 
6. A szerződéskötés vagy -módosítás tervezett időpontja 
(minden esetben év/hónap/nap): 

 

 
7.1 A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): határozott határozatlan 

7.2. Határozott idejű szerződésnél 
annak időtartama: 

 

 
A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI 

 
8.1. Hivatalos név:  
8.2. Adószám:  
8.3. Székhely:  
8.4. Postacím:  
8.5. Szervezeti-működési forma:  
8.6. Bíróság és nyilvántartási szám:  
8.7. Statisztikai szám:  
8.8. Kapcsolattartó személy neve:  
8.9. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 
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9. A szerződéskötés vagy -módosítás indokoltságának és 
fontosabb előzményeinek bemutatása: 

 

 
10. A közbeszerzési eljárás lefolytatása mellőzésének indoka:  
 
Mellékletek: 
 
a) szerződés-tervezet, 
b) módosítás esetén eredeti szerződés és a módosítás tervezete, 
c) fedezetigazolás, 
d) amennyiben a szerződés megkötéséhez, vagy módosításához törvény vagy kormányrendelet alapján más 

szerv jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról szóló nyilatkozat. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
 
  



2528 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám 	  

	  

8. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 

Előterjesztés 
a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés-módosításokra vonatkozóan 

 
 

A KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

  
2. A szerződés tárgyának pontos leírása:  

 
3. Nettó érték (forintban meghatározva) 
3.1. Alapszerződés nettó értéke:  
3.2. Módosítás nettó értéke:  
3.3. Nettó összérték:  

   
4. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele 
4.1. Nettó (forintban meghatározva):  
4.2. ÁFA%:  
4.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
4.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

 
5. A szerződésmódosítás tervezett időpontja (minden 
esetben: év/hónap/nap): 

 

 
6. A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): 

határozott határozatlan 

6.1. Határozott idejű szerződésnél 
annak időtartama: 

 

 
A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI 
 

7.1. Hivatalos név:  
7.2. Adószám:  
7.3. Székhely:  
7.4. Postacím:  
7.5. Szervezeti-működési forma:  
7.6. Bíróság és nyilvántartási szám:  
7.7. Statisztikai szám:  
7.8. Kapcsolattartó személy neve:  
7.9. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 

 

  
8. A szerződésmódosítás indokoltságának és fontosabb 
előzményeinek részletes bemutatása: 

 

 
 

8. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez



11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2529

A Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. Alkalmazandó szabályok

1. § (1) Az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének benyújtásakor a  II. Fejezetnek megfelelően, az  egységes európai 
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a  Kbt. 62.  § (1) és 
(2)  bekezdésének, valamint – ha az  ajánlatkérő azt előírta – a  Kbt. 63.  § (1)  bekezdésének hatálya alá, és emellett 
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

 (2) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem 
tartozik az  eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az  ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek.

 (3) A  III. és IV. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az  ajánlatkérő a  Kbt. 69.  § (11)  bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az  érintett Fejezetekben nem említett, a  kizáró okok hiányát vagy 
a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

 (4) A  III. és IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az  érintett gazdasági 
szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a  közbeszerzési eljárásban 
előírt követelményeknek.

 (5) Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek 
megfelelően jogosult ellenőrizni.

 (6) A közbeszerzési műszaki leírást a VII. Fejezetnek megfelelően kell összeállítani.

	  

	  

Mellékletek: 
 
a) eredeti szerződés, 
b) a módosítás tervezete, 
c) fedezetigazolás, 
d) amennyiben a szerződés megkötéséhez, vagy módosításához törvény vagy kormányrendelet alapján más 

szerv jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról szóló nyilatkozat. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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II. FEJEZET

2. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata

2. § (1) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban köteles a  közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátani az  adott eljáráshoz tartozó egységes 
európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza
a) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) 

I. részében megkövetelt, az  eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,

b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat,
c) az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket, kivéve, ha az ajánlatkérő az (5) bekezdés alapján 

elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.
 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésére az  Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott 

webfelület is használható. Ilyen esetben az  ajánlatkérőnek a  közbeszerzési dokumentumokban meg kell adnia 
az elektronikus formanyomtatvány minta elérhetőségét.

 (3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott információkon kívül kérheti, hogy az ajánlattevő vagy a részvételre 
jelentkező a formanyomtatványon tüntesse fel
a) az  ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a  kapacitásaira 

nem támaszkodik,
b) az  eljárásban esetlegesen előírt minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványoknak való 

megfelelés tényét és módját.
 (4) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásakor a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f ), g), k), 

l) és p)  pontjában, valamint ha az  ajánlatkérő ezt előírja, a  63.  § (1)  bekezdés d)  pontjában említett kizáró okokat 
a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

 (5) Az  (1)  bekezdés c)  pontja esetében az  ajánlatkérő a  formanyomtatványban megjelöli, hogy az  alkalmassági 
követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az  érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagy kéri 
a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ha az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű 
nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. Részletes információk 
kérése esetén a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban.

 (6) Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatát a Kbt. Negyedik Része szerinti eljárásban 
is előírhatja. Ebben az  esetben e  Fejezet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az  egységes európai közbeszerzési 
dokumentum végleges igazolásként felhasználható azokban az esetekben, amikor ezt a  III. és IV. Fejezet szabályai 
lehetővé teszik.

3. § (1) Az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az  ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével együtt benyújtja 
a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak 
megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt. A 2. § (2) bekezdés alkalmazása esetén a gazdasági szereplő 
a  formanyomtatványt az  Európai Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki, majd az  így kitöltött és aláírt 
dokumentumot nyújtja be az  ajánlatkérőnek. Ha az  ajánlatkérő a  Kbt. 41.  § (6)  bekezdése alapján lehetővé teszi 
az eljárási cselekmények elektronikus úton történő gyakorlását, a formanyomtatványt elektronikus formában, a Kbt. 
41. § (4) bekezdésének megfelelően is be lehet nyújtani.

 (2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az  érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és 
aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek 
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

 (3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike 
külön formanyomtatványt nyújt be.

4. § (1) Az  ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az  alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
a  formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok 
hiányát:
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a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)–af ) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő 
a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány 
III. részének „D” szakaszában teszi meg,

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági 
szereplő a  formanyomtatvány a) és b)  pontnak megfelelő kitöltésével egyben az  ah)  alpontban említett 
személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik,

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével 
nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék 
tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)–j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának 
vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,

f ) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)–g), k), l) és p) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában 
a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)–o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó 
pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását 
megelőzően a  jogsértést a  Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a  tényt a  formanyomtatványban 
feltünteti.

 (2) Az  ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az  alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
a formanyomtatvány benyújtásával – ha ezek alkalmazását az ajánlatkérő az adott eljárásban előírta – a következő 
módon igazolja előzetesen a Kbt. 63. §-ában említett kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)–c) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. rész „C” szakaszának vonatkozó 

pontjai kitöltésével,
b) a  Kbt. 63.  § (1)  bekezdés d)  pontjára vonatkozó nyilatkozatot a  gazdasági szereplő a  formanyomtatvány 

III. részének „D” pontjában teszi meg.
 (3) Ha az  érintett gazdasági szereplő a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdése a), c)–e), g)–p)  pontjai, a  Kbt. 62.  § (2)  bekezdése, 

valamint a  Kbt. 63.  § (1)  bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, 
amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)  
Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – 
jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását 
feltüntetni a  formanyomtatványon. A  formanyomtatványhoz a  Hatóság Kbt. 188.  § (4)  bekezdése szerinti – vagy 
bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozatát is csatolni kell.

 (4) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja alapján megtett nyilatkozat a  Kbt. 62.  § (2)  bekezdésében említett személyekre is 
vonatkozik.

5. § (1) A  Kbt. 65.  § (1)  bekezdésében említett alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az  ajánlattevő, 
részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét 
az ajánlatkérő által a 2. § (5) bekezdése szerint előírt módon köteles kitölteni.

 (2) Ha az  ajánlatkérő a  több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában meghatározta az  ajánlattételre felhívandó 
gazdasági szereplők keretszámát, és meghatározta az alkalmas jelentkezők közötti rangsorolás módját, az érintett 
gazdasági szereplő a formanyomtatvány V. szakaszát is kitölti.

6. § (1) Ha az  ajánlatkérő a  Kbt. 69.  § (11)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a  kizáró okok 
hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok 
elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.

 (2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások 
kiállítására mely szerv jogosult.

7. § (1) A  gazdasági szereplők az  adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban található információkat másik 
közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat.

 (2) A  formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a  gazdasági szereplő köteles a  formanyomtatvány I. részében 
található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra 
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is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is 
újból megtenni.

III. FEJEZET

3. A kizáró okok igazolása

8. §  Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a  Kbt. Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági 

szereplő köteles igazolni –, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;

b) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés b)  pontja tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági 
szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes 
adóigazolást;

c) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja tekintetében a  céginformációs és az  elektronikus cégeljárásban 
közreműködő szolgálattól (a  továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az  ajánlatkérő ellenőrzi; a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés d)  pontja tekintetében, ha 
a  gazdasági szereplő a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi 
V.  törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az  adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére 
a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozatot;

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f ) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az  ajánlatkérő ellenőrzi; ha a  nem természetes személy 
gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozatot;

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, 
valamint a  céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján 
az ajánlatkérő ellenőrzi;

f ) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását 
az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni 
az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan
ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat 

benyújtása, a  céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről 
van szó;

ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem 
jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 
3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének 
és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági 
szereplőnek nincs a  pénzmosásról szóló törvény 3.  § r)  pont ra)–rb) vagy rc)–rd)  alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
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ic) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy 
annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel 
nem áll fenn;

j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi 
hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából 
nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett 
adatokból;

k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását 
az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) döntései, 
illetve az  ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a  jogsértés megtörténtét az  ajánlatkérő a  GVH 
honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az  ajánlatkérő ezen felül nem kérhet 
külön igazolást, a  GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

m) a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban 
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

n) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

9. §  Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a  Kbt. Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő írásbeli nyilatkozatokat 
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró 

ok hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

b) a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, az ajánlatkérő a kizáró ok 
hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi.

10. § (1) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  Kbt. 62.  §-a tekintetében a  következő igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)–f ) pontja és (2) bekezdése tekintetében a gazdasági szereplő, illetve személy 

tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott 
okiratot, amely igazolja az említett követelmények teljesítését;

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; 
a  kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az  Art. szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem 
szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; 
amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal erről szóló igazolását;

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g) pontja tekintetében a  letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak 
igazolását; a  g)  pont tekintetében a  Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan 
a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi;

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását 
az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;
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f ) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni 
az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:
ga) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által 

kiállított adóilletőség-igazolást;
gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 

nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az  ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt 
nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a  pénzmosásról szóló törvény 3.  § r)  pont ra)–rb) vagy 
rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a  gazdasági szereplőnek nincs 
a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, 
úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

gc) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy 
annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel 
nem áll fenn;

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi 
hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából 
nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett 
adatokból;

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását 
az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

j) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés n) és o)  pontja tekintetében az  ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a  kizáró 
ok hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében 
az  ajánlatkérő az  n)  pontban található kizáró ok hiányát a  GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó 
adatbázisokból ellenőrzi;

k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

 (2) Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az (1) bekezdés a)–c) pontja, vagy g) pont ga) alpontja szerinti 
kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az  érintett országban, az  ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az  illetékes bíróság, hatóság, 
kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.

11. §  Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  Kbt. 63.  §-a tekintetében a  következő írásbeli nyilatkozatokat 
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró 

ok hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

b) a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot, azzal, hogy magyarországi ajánlatkérővel kötött szerződés teljesítésére 
vonatkozóan a  kizáró ok hiányát az  ajánlatkérő köteles a  Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból 
ellenőrizni.
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12. §  Azokban az  esetekben, amelyekben a  28.  §-ban és a  36.  §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke – figyelemmel a  30.  §-ban és a  39.  §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a  gazdasági szereplő nem esik 
valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés 
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési 
helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles 
az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.

13. §  Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve 
a  részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a  cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az  annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

14. § (1) A 8. § i) pont ic) alpontja, valamint a 10. § g) pont gc) alpontja szerint igazolt Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjának 
alkalmazásában közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező tulajdoni 
hányadának, illetőleg szavazati jogának az  ajánlattevőben vagy részvételre jelentkezőben tulajdoni részesedéssel, 
illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági szereplő (köztes gazdasági szereplő) tulajdoni hányadán, 
szavazati jogán keresztül történő gyakorlását kell érteni. A közvetett tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának 
megállapításához a közvetett tulajdonnal, szavazati joggal rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben fennálló 
szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az ajánlattevőben, illetve 
részvételre jelentkezőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a  nagyobb. Ha a  köztes 
gazdasági szereplőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az  ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy 
egészként kell figyelembe venni.

 (2) A 8. § i)  pont ib) és ic) alpontjában, valamint a 10. § gb) és gc) alpontjában foglalt nyilatkozat benyújtása mellett 
a  nyilatkozattal igazolt kizáró ok tekintetében az  ajánlatkérőt további ellenőrzési kötelezettség – hatóságok, más 
szervezetek megkeresése – nem terheli és kizárólag a tudomására jutott kétséget kizáró bizonyíték esetében köteles 
a hamis nyilatkozattétel tényét megállapítani.

 (3) A 8. § i) pont ib) alpontja, valamint a 10. § g) pont gb) alpontja alkalmazásában szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról 
szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni.

15. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve 
ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

 (2) Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

16. § (1) A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának [8. § b) pont] azt kell 
tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által nyilvántartott 
köztartozása, illetve ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és 
annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást kapott.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági igazolást – ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy a gazdasági szereplőnek 
nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása – az  ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési 
eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás 
céljából állították ki, vagy ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az igazolásra és az már lejárt.

 (3) Ha jogszabály a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos 
igazolást csak azokban az  eljárásokban kell csatolni, amelyekben az  ajánlattételi vagy részvételi határidő 
a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontra esik.

 (4) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a honlapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja alapján érintett, a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint általa közrendvédelmi bírsággal 
sújtott gazdasági szereplőkről – a személyes adatok sérelme nélkül – tájékoztatást tesz közzé a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított két éves időtartamra. Ha a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tudomására jutott, hogy 
határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a kizáró okra vonatkozó adatokat a bíróság jogerős 
és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, megjelölve a  keresetet elutasító vagy 
a határozatot megváltoztató döntés jogerőre emelkedésének időpontját. Ha az adatok nyilvánosságra hozatalára már 
sor került – a keresetindításról történő tudomásszerzéssel egyidejűleg – intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott 
adatok törléséről.
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17. § (1) Az  ajánlattevőnek és a  részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a  Kbt. Harmadik 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik 
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja 
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § 
szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró 
okok és az  alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az  egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

 (2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem 
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

 (3) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 117. §-a alapján önállóan kialakított szabályok szerint jár el, a felhívásban előírt kizáró okok 
igazolásának módját e rendeletben meghatározottak szerint írhatja elő.

18. § (1) A  Hatóság útmutatót ad ki a  8–11.  §-ban hivatkozott, a  Magyarországon, valamint az  Európai Unióban és 
az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról.

 (2) A Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki.
 (3) A Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában 

foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja 
annak folyamatos elérhetőségét.

IV. FEJEZET

4. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása

19. § (1) Az  ajánlattevőnek, illetve a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági 
alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható
a) pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel 

induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal; 
attól függően, hogy az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

b) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – 
benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő 
által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő 
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges;

c) az előző legfeljebb három lezárt üzleti évre vonatkozóan kérhető, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított 
– árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a  közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az  egységes európai közbeszerzési dokumentumba 
foglalt – nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

d) az  eljárást megindító felhívásban meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló 
igazolással.

 (2) Ha az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik 
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát 
a  közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az  ajánlatkérő köteles 
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje 
alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja 
az  ajánlatkérő által az  eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. Az  ajánlatkérő az  eljárást megindító 
felhívásban – ha az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti dokumentum benyújtását írja elő – köteles meghatározni 
az e bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékét.

 (3) Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, 
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a  beszámoló, illetve az  árbevételről szóló nyilatkozat 
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benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi 
és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során 
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről 
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában az  eszközök és a  források aránya figyelembe vétele szempontjainak 
átláthatóaknak, objektíveknek és megkülönböztetéstől menteseknek kell lenniük.

 (5) Az  (1)  bekezdés c)  pontja alkalmazásában az  ajánlatkérő jogosult kizárólag a  teljes árbevételről, vagy kizárólag 
a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről vagy mindkettőről szóló nyilatkozat benyújtását előírni.

 (6) Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői 
névjegyzékében megjelenített, (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági 
szereplő megfelel az  ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a  követelmény és a  megfelelést igazoló 
dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az  ajánlatkérő az  (1)  bekezdésben 
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

 (7) Azokban az  esetekben, amelyekben a  28.  §-ban és a  36.  §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke – figyelemmel a  30.  §-ban és a  39.  §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a  gazdasági szereplő megfelel 
az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, 
a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

 (8) Ha az  ajánlatkérő a  részajánlattételt lehetővé teszi, e  §-t minden egyes különálló részre vonatkozóan alkalmazni 
kell. Ha az ajánlat (részvételi jelentkezés) a Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján több rész tekintetében is benyújtható, 
az ajánlatkérő a gazdasági szereplőktől elvárt minimális éves árbevételt a részek egyes csoportjaira vonatkozóan is 
meghatározhatja, amennyiben a nyertes ajánlattevőnek több, ugyanabban az időben teljesítendő részt is odaítélnek.

 (9) Ha az egy keretmegállapodáson alapuló szerződéseket a verseny újbóli megindítását követően ítélik oda, akkor a Kbt. 
65. § (5) bekezdésében említett, az éves árbevételre vonatkozó maximális követelményt az egy időben teljesítendő 
külön szerződések várható nagyságrendje alapján kell kiszámítani, vagy ha ez  nem ismert, a  keretmegállapodás 
becsült értéke alapján. Dinamikus beszerzési rendszer esetén a Kbt. 65. § (5) bekezdésében említett, az éves árbevételre 
vonatkozó maximális követelményt az említett rendszer keretében odaítélendő egyes szerződések várható maximális 
nagyságrendje alapján kell kiszámítani.

 (10) A  Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az  (1)  bekezdés b)  pontja és a  (6)  bekezdés 
szerinti megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét a  gazdasági szereplő az  egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban feltünteti.

20. § (1) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Harmadik Része szerint folytatott eljárásban, ha a  Kbt. 117.  §-a alapján jár el – feltéve, hogy 
az  eljárásban alkalmassági követelményt ír elő – a  Kbt. 117.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerint egyéb igazolási 
módot is előírhat.

 (2) Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a Kbt. 115. §-a alapján jár el és előír alkalmassági 
követelményt, a 19. § (1) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, 
feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette.

 (3) Az  ajánlatkérő a  (2)  bekezdésben foglalt esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a  19.  § 
(1)  bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható, az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező – ahol 
az ajánlatkérő lehetővé tette – választása szerint jogosult a 19. § (1) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal 
igazolni alkalmasságát. Ha az  elbírálás során az  ajánlatkérőnek kétsége merül fel a  nyilatkozat valóságtartalmával 
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.

5. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása

21. § (1) Az  ajánlattevőnek és a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága árubeszerzés esetében – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére – igazolható
a) az  eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – 

visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; az  ajánlatkérő köteles a  három 
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év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek 
ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított hat évben 
teljesített szállításokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;

b) azoknak a  szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a  minőség-ellenőrzésért felelősöknek – 
a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;

c) műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati 
és kutatási eszközeinek leírásával;

d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a  gazdasági szereplő 
a szerződés teljesítése során alkalmazni tud;

e) ha az  áru összetett, vagy ha különleges célra szolgál a  termelési képességéről, illetve vizsgálati és kutatási 
eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal;

f ) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, 
és különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik a  szerződés 
teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik;

g) indokolt esetben azoknak a  környezetvédelmi intézkedéseknek a  leírásával, amelyeket az  ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud;

h) a beszerzendő áru leírásával, mintapéldányának, illetve fényképének bemutatásával, amelynek hitelességét 
az ajánlatkérő felhívására igazolni kell;

i) elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely 
tanúsítja, hogy a  leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru 
megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.

 (2) Az  ajánlattevőnek és a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága építési beruházás esetében igazolható
a) az  eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – 

visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles az öt 
év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek 
ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított nyolc évben 
teljesített építési beruházásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az  eljárást megindító felhívásban 
jelezte;

b) azoknak a  szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a  minőség-ellenőrzésért felelősöknek – 
a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe;

c) műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati 
és kutatási eszközeinek leírásával;

d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a  gazdasági szereplő 
a szerződés teljesítése során alkalmazni tud;

e) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének, vagy képzettségének ismertetésével, 
és különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik az építési beruházás 
teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik;

f ) indokolt esetben azoknak a  környezetvédelmi intézkedéseknek a  leírásával, amelyeket az  ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud;

g) az  előző legfeljebb három évre vonatkozóan kérhető, az  éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és 
vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással;

h) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírásával;
i) a  szerződés azon részének a  megjelölésével, amelyre az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező harmadik 

személlyel kíván szerződést kötni;
j) ha az  építési beruházás összetett, vagy ha különleges célra szolgál a  minőségbiztosítási intézkedéseiről 

az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal.
 (3) Az  ajánlattevőnek és a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 

alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, 
továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra 
tekintettel lehet megítélni – igazolható
a) az eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé 

számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével; az  ajánlatkérő köteles a  három év 
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teljesítését figyelembe venni, azonban ha a  megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek 
ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított hat évben 
teljesített szolgáltatásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;

b) azoknak a  szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a  minőség-ellenőrzésért felelősöknek – 
a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;

c) a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával;
d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a  gazdasági szereplő 

a szerződés teljesítése során alkalmazni tud;
e) ha a  szolgáltatás összetett, vagy ha különleges célra szolgál a  termelési képességéről, illetve vizsgálati és 

kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az  ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett 
vizsgálattal;

f ) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, 
és különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik a  szolgáltatás 
teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik;

g) indokolt esetben azoknak a  környezetvédelmi intézkedéseknek a  leírásával, amelyeket az  ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud;

h) az  előző legfeljebb három évre vonatkozóan kérhető, az  éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és 
vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással;

i) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával;
j) a szerződés (szolgáltatás) azon részének a megjelölésével, amelyre az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

harmadik személlyel kíván szerződést kötni.

22. § (1) A  21.  § (1)  bekezdés a)  pontjának és (3)  bekezdés a)  pontjának esetét a  Kbt. Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a  szerződést kötő másik fél a  Kbt. 5.  § (1)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti szervezet, illetve nem 

magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a  2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a  szerződést kötő másik fél az  a)  pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az  általa adott igazolással 
vagy az  ajánlattevő, a  részvételre jelentkező, illetve az  alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatával.

 (2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a  következő adatokat: 
a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás 
összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a  teljesítés az  előírásoknak és a  szerződésnek megfelelően történt-e. 
Az  ajánlatkérő a  referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmi elemei között jogosult előírni az  alkalmasság 
megállapításához szükséges további adat megadását is.

 (3) A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést 
kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, 
mennyiségét vagy az  ellenszolgáltatás összegét, a  teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy 
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei 
között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.

 (4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti esetekben a  szerződést kötő másik félnek az  igazolást a  szerződés tartalma alapján 
szerződésszerű teljesítés esetében – építési beruházás esetén a sikeres műszaki átadás-átvételt követően – kötelessége 
a kérés beérkezését követő két munkanapon belül, de legkésőbb a  teljesítést követő 15 napon belül díjmentesen 
kiállítania.

 (5) A 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként 
teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat – 
a  teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az  egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített 
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben 
részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, 
feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.

23. §  A 21. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
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szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A 21. § (2) bekezdés 
a)  pontjának esetét a  Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  22.  § (3)  bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően kell igazolni.

24. § (1) Azokban az  esetekben, amelyekben a  28.  §-ban és a  36.  §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke – figyelemmel a  30.  §-ban és a  39.  §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a  gazdasági szereplő megfelel 
az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, 
a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

 (2) Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői 
névjegyzékében megjelenített, 21.  § (2)  bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy 
a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést 
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az  ajánlatkérő a  21.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

 (3) Ha az  ajánlatkérő az  ajánlattevő vagy a  részvételre jelentkező bizonyos minőségbiztosítási szabványoknak 
való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő –  ideértve 
a  fogyatékosok számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is –, akkor a  vonatkozó európai 
szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a  vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló 
minőségbiztosítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában 
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések 
egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége 
az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy 
a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

 (4) Ha az  ajánlatkérő az  ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek – a  21.  § (2)  bekezdés f )  pontja vagy a  21.  § 
(3)  bekezdés g)  pontja tekintetében – bizonyos környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelősége 
tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő, akkor az uniós környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), a  szervezeteknek a  közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
45. cikke szerint elismert egyéb környezetvédelmi vezetési rendszerekre, illetve az akkreditált szervek releváns európai 
vagy nemzetközi szabványain alapuló egyéb környezetvédelmi vezetési szabványokra kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt is.

 (5) A  Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  (2)  bekezdés szerinti megfelelést igazoló 
dokumentum helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltünteti.

25. § (1) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Harmadik Része szerint folytatott eljárásban, ha a  Kbt. 117.  §-a alapján jár el – feltéve, hogy 
az  eljárásban alkalmassági követelményt ír elő – a  Kbt. 117.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerint egyéb igazolási 
módot is előírhat.

 (2) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a  Kbt. 115.  §-a alapján jár el, és előír 
alkalmassági követelményt, a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az  ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette.

 (3) Az  ajánlatkérő a  (2)  bekezdésben foglalt esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a  21.  § 
(1)–(3) bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pedig – ahol 
az ajánlatkérő lehetővé tette – választása szerint jogosult a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal 
igazolni alkalmasságát. Ha az  elbírálás során az  ajánlatkérőnek kétsége merül fel a  nyilatkozat valóságtartalmával 
kapcsolatban, a  Kbt. 69.  § (7)  bekezdésének megfelelően előírhatja a  21.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti igazolás 
benyújtását.



11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2541

6. A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása

26. § (1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírhatja, hogy
a) a  gazdasági szereplő legyen bejegyezve a  cégnyilvántartásba vagy az  egyéni vállalkozók nyilvántartásába; 

nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a  2014/24/EU irányelv 
XI.  melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az  említett mellékletben foglalt bármely 
egyéb követelményt, vagy

b) szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárás esetén rendelkezzen a  szolgáltatás nyújtásához 
a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő 
esetén a  nyilvántartásban szereplés tényét az  ajánlatkérő ellenőrzi a  céginformációs szolgálattól ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az  egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a  2014/24/EU irányelv XI.  mellékletében felsorolt 
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

 (3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve 
a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

V. FEJEZET

7. A minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzéke

27. § (1) A Hatóság a Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja, valamint a 28–35. § rendelkezéseinek megfelelően vezeti 
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét (a továbbiakban: hatósági hivatalos jegyzék). A Hatóság által létrehozott 
hatósági hivatalos jegyzék kiterjedhet a kizáró okok hiányára és az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre 
is.

 (2) A Kbt. 69. § (12) bekezdése alapján gazdasági vagy szakmai kamara által létrehozott minősített ajánlattevői jegyzéket 
(a továbbiakban: kamarai jegyzék) a Hatóság a 36. § rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartja. A kamarai jegyzék 
csak a  kamara tagjainak tevékenységi körében alkalmazandó alkalmassági feltételek igazolására terjedhet ki 
a 40. §-nak megfelelően.

 (3) A gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban való indulás, illetve a szerződés megkötésének feltételeként nem 
kötelezhetők a  hatósági hivatalos jegyzékébe vagy a  kamarai jegyzékbe való felvételre. Az  ajánlatkérő köteles 
az e rendelet szerinti egyéb igazolásokat is elfogadni.

 (4) A Hatóság más uniós tagállam kérésére hozzáférhetővé tesz minden olyan információt, amely az annak bizonyítékaként 
bemutatott dokumentumokkal kapcsolatos, hogy a  gazdasági szereplők teljesítik a  hatósági hivatalos jegyzékbe 
vagy a kamarai jegyzékbe történő felvétel követelményeit, illetve, hogy egy másik tagállam gazdasági szereplői ezzel 
egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkeznek.

28. § (1) A  gazdasági szereplők hatósági hivatalos jegyzékbe vételének feltétele, hogy a  gazdasági szereplő megfeleljen 
a Hatóság által meghirdetett minősítési szempontoknak.

 (2) A  minősítési szempontokat a  Kbt. 187.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában foglalt feladatkörében a  Hatóság 
határozza meg, és a  honlapján meghirdeti. A  Hatóság a  minősítési szempontok meghatározása során az  illetékes 
szakmai kamarák véleményét kérheti.

 (3) A  minősítési szempontoknak történő megfelelés igazolása a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés a), c)–g), k)–l) és n)  pontja, 
63. § (1) bekezdése, 65. § (1), (7)–(9) és (11) bekezdése, valamint e rendelet 8–26. §-a szerint történik. A minősítési 
szempontok meghatározása során a Hatóság jogosult a nem kötelezően érvényesülő kizáró okok és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó szempontok közül választani. Az  alkalmassági követelmények tekintetében meg kell 
határoznia, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésben foglaltak szerint mely körülmények megléte, illetve hiánya vagy azok 
milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy a  Hatóság az  ajánlattevőt a  hatósági hivatalos jegyzékbe felvegye. 
A  minősítési szempontok meghirdetésekor a  Hatóság az  e  bekezdésben foglaltaknak megfelelően feltünteti 
az igazolás módját is.

 (4) A minősítési szempontok meghatározása során nem lehet különbséget tenni az ajánlattevők között sem letelepedési 
helyük szerint, sem más módon. A minősítési szempontokat a Hatóság jogosult tevékenységek vagy ágazatok szerinti 
bontásban, illetve azokon belül is több szinten meghatározni.
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 (5) A  Kbt. 65.  § (7)  bekezdésének alkalmazásakor a  kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan 
szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot kell csatolni, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés teljes időtartama 
alatt az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni.

29. § (1) A hatósági hivatalos jegyzéket a Hatóság a honlapján közzéteszi. A hatósági hivatalos jegyzék közhiteles, az abban 
foglalt adatok valódiságát az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell.

 (2) A hatósági hivatalos jegyzék tartalmazza a minősített ajánlattevő
a) nevét, székhelyét (lakóhelyét);
b) a jegyzék szerinti besorolását;
c) a jegyzékbe bejegyzésének időpontját;
d) által igazolt minősítési szempontokat.

 (3) A Hatóság, mint a hatósági hivatalos jegyzéket vezető szervezet a címét köteles megküldeni az Európai Unió többi 
tagállamának és az Európai Bizottságnak.

30. § (1) A  Hatóság igazolást állít ki a  hatósági hivatalos jegyzékben való szereplésről. Az  igazolásnak tartalmaznia kell 
a minősítési szempontok szerinti megfelelésre történő hivatkozást és a jegyzék szerinti besorolást.

 (2) A hatósági hivatalos jegyzék a Hatóság honlapján elektronikusan is elérhető, ez a formája is közhiteles. A közbeszerzési 
eljárásban az  ajánlatkérő – a  (3)  bekezdés szerinti kivétellel – a  kizáró okok hiányának igazolására, továbbá – 
a  (4)  bekezdés figyelembevételével – az  alkalmassági követelménynek (követelményeknek) való megfelelés 
igazolására köteles elfogadni a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés tényét.

 (3) A  minősített ajánlattevőnek külön kell e  rendelet szerint igazolnia, hogy nem tartozik a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés 
b) pontjának hatálya alá.

 (4) A minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági 
követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében 
– a  28.  § (3)  bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapítja meg 
az  ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 
Az ajánlatkérőnek a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utalnia kell az eljárást 
megindító felhívásban.

31. § (1) Ha a belföldön letelepedett minősített ajánlattevő a hatósági hivatalos jegyzék szerinti igazolását az Európai Unió egy 
másik tagállamának ajánlatkérője által meghirdetett közbeszerzési eljárásban nyújtja be, az igazolás kizárólag a Kbt. 
62. § (1) bekezdés a), c)–g), l) és n) pontja, 63. § (1) bekezdése, valamint e rendelet 19. § (1) bekezdés b)–c) pontja, 
a 21. § (1) bekezdés a)–f ) és h)–i) pontja, (2) bekezdés a)–e) és g)–h) pontja és a (3) bekezdés a)–f ) és g)–h) pontja 
tekintetében vélelmezi az ajánlattevő megfelelőségét.

 (2) Az (1) bekezdés megfelelően alkalmazandó abban az esetben, ha a Kbt. szerinti ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában 
az  Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett ajánlattevő nyújt be olyan igazolást, amely a  letelepedési 
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől – ideértve az erre a célra kijelölt tanúsító 
szervezeteket is – származik.

32. § (1) A hatósági hivatalos jegyzékébe történő felvételt a Hatóságnál kell írásban kérelmezni. A kérelmező bármikor kérheti 
minősítését és a hatósági hivatalos jegyzékbe vételét az előírt adatok, tények bemutatása, a szükséges igazolások, 
nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok csatolása mellett.

 (2) A  hatósági hivatalos jegyzékbe vétel érvényességi ideje a  bejegyzést követő naptól számított 12 hónap, amely 
megújítható. Ha a kérelmező január 1. és május 31. között nyújtja be kérelmét – illetve a Hatóság bejegyző határozatát 
január 1. és május 31. között hozza meg – és a  benyújtás (határozathozatal) időpontjában még nem rendelkezik 
a  korábbi év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával, a  Hatóság a  hatósági hivatalos jegyzékbe vételről 
július 31-i érvényességi dátummal állít ki igazolást. Ha a kérelmező július 31-ig az előírt módon igazolja a beszámoló 
elfogadását, valamint ismételten benyújtja az előírt pénzintézeti nyilatkozatokat, a Hatóság egy évre szóló igazolást 
állít ki.

 (3) A megújítást a Hatóságnál kell írásban kérelmezni. Ha a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül a minősítési 
szempontok változtak, nem kell a  kérelmezőt újból minősíteni és a  kérelmezőnek a  szükséges dokumentumokat 
benyújtani a módosult minősítési szempontok tekintetében, ha az annak való megfelelőségét már igazolta.
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 (4) A kérelmező az alkalmasság körébe tartozó minősítési szempontoknak a Kbt.-ben és e rendeletben foglaltak szerint 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben köteles igazolni, 
hogy a minősítési szempontoknak megfelelő erőforrások rendelkezésére állnak majd a hatósági hivatalos jegyzékben 
történő szereplés időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása a 28. § 
(5) bekezdése szerint történik, azzal, hogy a kapacitások rendelkezésre bocsátása és a referenciák tekintetében azt is 
ismertetni kell, hogy a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés időtartama alatt a kapacitás – adott esetben a Kbt. 65. § 
(9) bekezdésének megfelelő – tényleges igénybevétele, illetve a szakmai tapasztalat felhasználása milyen módon fog 
történni a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő szerződésekben. A Kbt. 65. § (8) bekezdése a hatósági 
hivatalos jegyzékbe vétel esetén is irányadó, azzal, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevő 
jegyzékben szereplésének időtartama alatt minden olyan közbeszerzési eljárásban kezesként felel az  ajánlattevő 
teljesítéséért, ahol az általa igazolt alkalmassági követelményt előírták.

 (5) A Hatóság a kérelemről – a kézhezvételét követő két hónapon belül – határozattal dönt. A határidő – indokolt esetben 
– egy alkalommal, két hónappal meghosszabbítható.

 (6) A  kérelmező attól az  időponttól válik minősített ajánlattevővé, amely időponttal a  hatósági hivatalos jegyzékbe 
bejegyzést nyert, illetve a hatósági hivatalos jegyzékben szereplésének érvényességi idejét a Hatóság megújította.

33. § (1) A minősített ajánlattevőt a Hatóság törli a hatósági hivatalos jegyzékből, ha
a) nem felel meg a minősítési szempontoknak;
b) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal eltiltották közbeszerzési eljárásban 

való részvételtől;
c) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal elrendelték a  hatósági hivatalos 

jegyzékéből való törlését;
d) azt a minősített ajánlattevő kéri;
e) megújítás nélkül lejárt a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés érvényességi ideje;
f ) a minősített ajánlattevő megszűnt, illetve meghalt.

 (2) A  minősített ajánlattevő csak akkor kérheti a  hatósági hivatalos jegyzékből való törlését, ha folyamatban levő 
közbeszerzési eljárásban nem vesz részt.

 (3) A  minősített ajánlattevő a  hatósági hivatalos jegyzékből való törléséről szóló határozat kézhezvételét követően 
köteles haladéktalanul törlését bejelenteni az  ajánlatkérőnek, ha folyamatban levő közbeszerzési eljárásban vesz 
részt.

34. §  A minősített ajánlattevő köteles a  Hatóságnak bejelenteni, ha a  minősítési szempontok szerinti adataiban, 
körülményeiben változás állt be a  változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a  változástól számított öt 
munkanapon belül. Ha a változás következtében a minősített ajánlattevő nem felel meg a minősítési szempontoknak, 
a Hatóság törli a hatósági hivatalos jegyzékből.

35. § (1) Ha a  Hatóság módosítja a  minősítési szempontokat és igazolási módjait, köteles a  minősítési szempontokat újra 
meghirdetni, valamint a  hatósági hivatalos jegyzékbe vett minősített ajánlattevőket és a  kérelmet benyújtókat 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni.

 (2) A  minősítési szempontok módosítása esetén a  hatósági hivatalos jegyzékbe vett minősített ajánlattevőknek is 
igazolniuk kell az előírt módon megfelelőségüket az új vagy a módosult minősítési szempont tekintetében. Erre – 
az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás során – fel kell hívni a minősített ajánlattevőket. Benyújtott kérelem folyamatban 
levő elbírálása esetén a Hatóság a kérelem módosítás miatt szükséges kiegészítésére hívja fel a kérelmezőt.

36. § (1) A gazdasági vagy szakmai kamara által létrehozott kamarai jegyzéket a Hatóság veszi nyilvántartásba.
 (2) A  kamara meghatározza a  kamarai jegyzékbe történő felvétel feltételeit és a  gazdasági szereplők gazdasági és 

pénzügyi, illetve műszaki és szakmai alkalmasságához a Kbt. 65. §-ával és e rendelet rendelkezéseivel összhangban 
álló minősítési szempontokat, majd az erről szóló információt tartalmazó írásbeli kérelmet megküldi a Hatóságnak.

 (3) A Hatóság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül dönt a kamarai jegyzék nyilvántartásba vételéről. 
A Hatóság a döntését az alapján hozza meg, hogy a kamarai jegyzékbe vétel feltételei megfelelnek-e a Kbt., illetve 
e rendelet szabályainak.

 (4) A Hatóság a nyilvántartásba vételről vagy ennek elutasításáról a kérelmet benyújtó kamarát a döntés meghozatalát 
követően haladéktalanul írásban értesíti.

 (5) A Hatóság a nyilvántartásba vétel feltételét képező szempontokat a honlapján közzéteszi.
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 (6) A  Hatóság a  kamarai jegyzéket vezető kamara címét köteles megküldeni az  Európai Unió többi tagállamának és 
az Európai Bizottságnak.

37. § (1) A gazdasági szereplők kamarai jegyzékbe vételének feltétele, hogy
a) a gazdasági szereplő az adott kamara tagja legyen,
b) a gazdasági szereplő megfeleljen a kamara által meghirdetett minősítési szempontoknak.

 (2) A kamarai jegyzék Hatóság általi nyilvántartásba vételét követően a kamara a minősítési szempontokat honlapján 
meghirdeti.

 (3) A  minősítési szempontoknak történő megfelelés igazolása a  Kbt. 65.  § (1), (7)–(9) és (11)  bekezdése és e  rendelet 
8–26.  §-a szerint történik. A  minősítési szempontok meghatározása során a  kamara jogosult az  alkalmassági 
követelményekre vonatkozó szempontok közül választani. Az  alkalmassági követelmények tekintetében meg kell 
határoznia, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésben foglaltak szerint mely körülmények megléte, illetve hiánya vagy azok 
milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy a kamara az ajánlattevőt a kamarai jegyzékbe felvegye. A minősítési 
szempontok meghirdetésekor a kamara az e bekezdésben foglaltaknak megfelelően feltünteti az igazolás módját is.

 (4) A minősítési szempontok meghatározása során nem lehet különbséget tenni az ajánlattevők között sem letelepedési 
helyük szerint, sem más módon.

 (5) A  Kbt. 65.  § (7)  bekezdésének alkalmazásakor a  kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan 
szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot kell csatolni, amely alátámasztja, 
hogy a  szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a  kamarai jegyzékben szereplés teljes időtartama alatt 
az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni.

38. § (1) A  kamarai jegyzéket a  kamara honlapján kell közzétenni. A  Hatóság a  honlapján közzéteszi a  kamarai jegyzék 
internetes elérhetőségét.

 (2) A kamarai jegyzék közhiteles, az abban foglalt adatok valódiságát az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell.
 (3) A kamarai jegyzéknek legalább a 29. § (2) bekezdésében említett adatokat kell tartalmaznia.

39. § (1) A  kamara igazolást állít ki a  kamarai jegyzékben való szereplésről. Az  igazolásnak tartalmaznia kell a  minősítési 
szempontok szerinti megfelelésre történő hivatkozást és a kamarai jegyzék szerinti besorolást.

 (2) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő – a  (3) bekezdés figyelembevételével – az alkalmassági követelménynek 
(követelményeknek) való megfelelés igazolására köteles elfogadni a kamarai jegyzékben szereplés tényét.

 (3) A  minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a  szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági 
követelmények tekintetében, amelyeknél az  ajánlatkérő a  közbeszerzési eljárásban vagy az  előminősítési 
rendszerében – a  37.  § (3)  bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban 
állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és 
igazolását. Az ajánlatkérőnek a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utalnia kell 
az eljárást megindító felhívásban.

40. § (1) Ha a belföldön letelepedett minősített ajánlattevő a kamarai jegyzék szerinti igazolását az Európai Unió egy másik 
tagállamának ajánlatkérője által meghirdetett közbeszerzési eljárásban nyújtja be, az  igazolás kizárólag e rendelet 
19.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja, a  21.  § (1)  bekezdés a)–f ), h) és i)  pontja, (2)  bekezdés a)–e), g) és h)  pontja és 
a (3) bekezdés a)–f ), g) és h) pontja tekintetében vélelmezi az ajánlattevő megfelelőségét.

 (2) Az (1) bekezdés megfelelően alkalmazandó abban az esetben, ha a Kbt. szerinti ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában 
az  Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett ajánlattevő nyújt be olyan igazolást, amely a  letelepedési 
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől – ideértve az erre a célra kijelölt tanúsító 
szervezeteket is – származik.

41. § (1) A kamarai jegyzékébe történő felvételt a jegyzéket létrehozó kamaránál kell írásban kérelmezni. A kérelmező bármikor 
kérheti minősítését és a  kamarai jegyzékbe vételét az  előírt adatok, tények bemutatása, a  szükséges igazolások, 
nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok csatolása mellett.

 (2) A kamarai jegyzékbe vétel érvényességi ideje a bejegyzést követő naptól számított 12 hónap, amely megújítható. 
Ha a kérelmező január 1. és május 31. között nyújtja be kérelmét – illetve a kamara bejegyző határozatát január 1. 
és május 31. között hozza meg – és a  benyújtás (határozathozatal) időpontjában még nem rendelkezik a  korábbi 
év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával, a kamara a kamarai jegyzékbe vételről július 31-i érvényességi 



11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2545

dátummal állít ki igazolást. Ha a kérelmező július 31-ig az előírt módon igazolja a beszámoló elfogadását, valamint 
ismételten benyújtja az előírt pénzintézeti nyilatkozatokat, a kamara egy évre szóló igazolást állít ki.

 (3) A  megújítást az  illetékes kamaránál kell írásban kérelmezni. Ha a  kérelem benyújtását megelőző fél éven belül 
a  minősítési szempontok változtak, nem kell a  kérelmezőt újból minősíteni és a  kérelmezőnek a  szükséges 
dokumentumokat benyújtani a módosult minősítési szempontok tekintetében, ha az annak való megfelelőségét már 
igazolta.

 (4) A  kérelmező az  alkalmasság körébe tartozó minősítési szempontoknak a  Kbt.-ben és e  rendeletben foglaltak 
szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az  esetben köteles 
igazolni, hogy a minősítési szempontoknak megfelelő erőforrások rendelkezésére állnak majd a kamarai jegyzéken 
történő szereplés időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása a 37. § 
(5) bekezdése szerint történik azzal, hogy a kapacitások rendelkezésre bocsátása és a  referenciák tekintetében azt 
is ismertetni kell, hogy a  kamarai jegyzékben szereplés időtartama alatt a  kapacitás – adott esetben a  Kbt. 65.  § 
(9) bekezdésének megfelelő – tényleges igénybevétele, illetve a szakmai tapasztalat felhasználása milyen módon fog 
történni a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő szerződésekben. A Kbt. 65. § (8) bekezdése a kamarai 
jegyzékbe vétel esetén is irányadó, azzal, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevő kamarai 
jegyzékben szereplésének időtartama alatt minden olyan közbeszerzési eljárásban kezesként felel az  ajánlattevő 
teljesítéséért, ahol az általa igazolt alkalmassági követelményt előírták.

 (5) A kamarai jegyzékbe történő felvételre irányuló kérelem elbírálásának határidejét és esetleges további részletszabályait 
a kamarai jegyzéket létrehozó kamara állapítja meg a kamarai jegyzék Hatóság általi nyilvántartásba vételi kérelem 
benyújtását megelőzően. A kamarai jegyzékbe történő felvételért díj megfizetése nem kérhető.

 (6) A  kérelmező attól az  időponttól válik minősített ajánlattevővé, amely időponttal a  kamarai jegyzékbe bejegyzést 
nyert, illetve a jegyzékben szereplésének érvényességi idejét a kamara megújította.

42. § (1) A minősített ajánlattevőt a kamara törli a kamarai jegyzékből, ha
a) nem felel meg a minősítési szempontoknak;
b) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal eltiltották közbeszerzési eljárásban 

való részvételtől;
c) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal elrendelték a  kamarai jegyzékéből 

való törlését;
d) azt a minősített ajánlattevő kéri;
e) megújítás nélkül lejárt a kamarai jegyzékben szereplés érvényességi ideje;
f ) a minősített ajánlattevő megszűnt, illetve meghalt;
g) a gazdasági szereplő kamarai tagsága megszűnt.

 (2) A minősített ajánlattevő csak akkor kérheti a kamarai jegyzékből való törlését, ha folyamatban levő közbeszerzési 
eljárásban nem vesz részt.

 (3) A  minősített ajánlattevő a  kamarai jegyzékből való törléséről szóló határozat kézhezvételét követően köteles 
haladéktalanul törlését bejelenteni az ajánlatkérőnek, ha folyamatban levő közbeszerzési eljárásban vesz részt.

43. §  A minősített ajánlattevő köteles a  kamarának bejelenteni, ha a  minősítési szempontok szerinti adataiban, 
körülményeiben változás állt be a  változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a  változástól számított öt 
munkanapon belül. Ha a változás következtében a minősített ajánlattevő nem felel meg a minősítési szempontoknak, 
a kamara törli a kamarai jegyzékből.

44. § (1) Ha a  kamara módosítja a  minősítési szempontokat és igazolási módjait, köteles a  minősítési szempontokat újra 
meghirdetni, valamint a  kamarai jegyzékbe vett minősített ajánlattevőket és a  kérelmet benyújtókat egyidejűleg, 
közvetlenül, írásban tájékoztatni.

 (2) A minősítési szempontok módosítása esetén a kamarai jegyzékbe vett minősített ajánlattevőknek is az előírt módon 
igazolniuk kell megfelelőségüket az új vagy a módosult minősítési szempont tekintetében. Az (1) bekezdés szerinti 
tájékoztatás során erre fel kell hívni a minősített ajánlattevőket. Benyújtott kérelem folyamatban levő elbírálása esetén 
a kamara a kérelem módosítás miatt szükséges kiegészítésére hívja fel a kérelmezőt.
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VI. FEJEZET

8. A Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) használata

45. § (1) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet esetén az  ajánlatkérő az  egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat, valamint 
a  III–IV. Fejezet szerinti igazolások és adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében megkeresést küldhet 
más uniós tagállam illetékes hatóságainak a  Belső Piaci Információs Rendszeren (a  továbbiakban: IMI-rendszer) 
keresztül.

 (2) Az (1) bekezdésben említett megkeresést a Hatóságon keresztül kell megküldeni. Ennek érdekében az ajánlatkérő 
a  Hatóság honlapján található űrlap kitöltésével tájékoztatja a  Hatóságot a  megkeresés adatairól. Ezt követően 
a Hatóság a megkeresést az IMI-rendszerben haladéktalanul továbbítja az illetékes tagállami hatóságnak. A tagállami 
hatóság válaszát a Hatóság ennek beérkezését követően haladéktalanul megküldi a megkeresést intéző ajánlatkérő 
részére.

 (3) Az IMI-rendszeren keresztül érkezett választ az ajánlatkérő köteles hitelesként elfogadni.
 (4) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az IMI-rendszert magyarországi ajánlatkérő nem használhatja, 

ebben az esetben a Kbt. 69. § (13) bekezdése alkalmazandó.
 (5) Ha a  III–IV. Fejezetben említett igazolások kibocsátásáért vagy nyilvántartások vezetéséért felelős állami szervhez 

egy más uniós tagállamban található ajánlatkérő megkeresést intéz az  IMI-rendszeren keresztül, az  érintett szerv 
köteles a megkeresésben foglaltaknak az ott meghatározott határidőn belül, a megkeresésben meghatározott célhoz 
szükséges mértékben eleget tenni.

 (6) Az IMI-rendszer használatának részletszabályait a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való 
részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet határozza meg.

VII. FEJEZET
A KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9. A műszaki leírás meghatározása

46. § (1) A közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában
a) közös műszaki előírás: olyan műszaki leírás az  információs és kommunikációs technológiák (IKT) területén, 

amelyet az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, 
a  95/16/EK, a  97/23/EK, a  98/34/EK, a  2004/22/EK, a  2007/23/EK, a  2009/23/EK és a  2009/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a  87/95/EGK tanácsi határozat és az  1673/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. október 25-i 1025/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. és 14. cikkével összhangban állapítottak meg;

b) műszaki ajánlás: európai szabványügyi szervezet által nem szabványként kiadott bármely dokumentum, 
amelyet a piaci igények kielégítésére, szabályozott eljárás szerint dolgoztak ki;

c) szabvány, nemzeti szabvány, európai szabvány, nemzetközi szabvány: a  nemzeti szabványosításról szóló 
törvényben meghatározott fogalmak;

d) európai műszaki értékelés: az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői vonatkozásában a megfelelő 
európai értékelési dokumentummal összhangban végzett dokumentált értékelése, az  építési termékek 
forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikkének 
12. pontjában meghatározottak szerint.

 (2) A  közbeszerzési műszaki leírást – az  Európai Unió jogával összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme 
nélkül – az ajánlatkérő választása szerint a következő módok valamelyikén kell meghatározni:
a) teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával, ideértve a környezetvédelmi jellemzőket is,
b) építési beruházási munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termék alkalmazása tekintetében 

az európai szabványokat, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat, 
az  európai szabványügyi szervezetek által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti 
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szabványokra, vagy ezek hiányában nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti 
műszaki előírásokra történő hivatkozással; vagy

c) az  a)  pont szerinti követelmények alapján, az  e  követelményeknek való megfelelés vélelmét biztosító, 
a b) pontban meghatározottakra történő hivatkozással; vagy

d) egyes jellemzők tekintetében a b) pontban meghatározottakra, más jellemzők tekintetében pedig az a) pontban 
meghatározott követelményekre történő hivatkozással.

 (3) A  szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a  műszaki leírás nem 
hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági 
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, 
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek 
előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, 
ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

 (4) A  (2)  bekezdés a)  pontjára való hivatkozás esetén a  követelményeket úgy kell meghatározni, hogy ezek kellően 
pontosak legyenek ahhoz, hogy lehetővé tegyék az  ajánlattevők számára a  szerződés tárgyának megállapítását, 
az ajánlatkérők számára pedig a szerződés odaítélését. Az említett pontra való hivatkozás esetén nem nyilvánítható 
érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki 
előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki 
ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve 
funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az  ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő 
eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel 
az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.

 (5) A  (2)  bekezdés b)  pontja esetén az  ajánlatkérő köteles a  szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki 
ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek 
az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások 
nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel 
bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban 
meghatározott követelményeknek.

 (6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ában említett bizonyítási 
eszközök. Az  ajánlatkérő köteles elfogadni a  más tagállamokban székhellyel rendelkező elismert szervezet által 
kiadott tanúsítványokat is.

47. § (1) A közbeszerzési műszaki leírást valamennyi felhasználó, ezen belül, ha a közbeszerzés tárgyára nézve értelmezhető, 
a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának figyelembevételével 
kell meghatározni.

 (2) Minden olyan beszerzési tárgy esetében, amelyet természetes személyek – akár a  nyilvános felhasználásra, akár 
az  ajánlatkérő szerv alkalmazottai – általi felhasználásra szánnak, a  megfelelően indokolt esetektől eltekintve 
a műszaki leírást úgy kell meghatározni, hogy az figyelembe vegye a fogyatékossággal élő személyek számára való 
hozzáférhetőség és a valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítás szempontjait.

 (3) Ha uniós jogalkotási aktusban kötelező hozzáférhetőségi követelményeket fogadnak el, a  műszaki leírást – ha 
a  fogyatékossággal élő személyek számára való hozzáférhetőség vagy a valamennyi felhasználó számára alkalmas 
kialakítás szempontjait érinti – e jogalkotási aktusra való hivatkozással kell megállapítani.

10. A műszaki leírás tartalma

48. § (1) A műszaki leírás tartalmát a Kbt. 58. §-ában és a (2)–(4) bekezdésben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően 
kell meghatározni. A műszaki leírás meghatározhatja, hogy szükség lesz-e szellemi tulajdonjogok átruházására.

 (2) A  műszaki leírás tartalmazhatja különösen a  környezetre és éghajlatra gyakorolt hatások szintjét, a  valamennyi 
követelménynek – így különösen a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
szempontjának – megfelelő kialakításra, a  teljesítményre, a  biztonságra, és méretekre vonatkozó jellemzők 
meghatározását, ideértve a közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati 
módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a címkézésre, a használati utasításra, az áru, szolgáltatás vagy építmény teljes 
életciklusának egyes szakaszaiban alkalmazott gyártási folyamatokra és módszerekre vonatkozó követelményeket.
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 (3) Építési beruházás esetében a  közbeszerzési műszaki leírás a  (2)  bekezdésben foglaltak mellett tartalmazhatja 
különösen a  minőségbiztosításra, a  tervezésre és költségekre vonatkozó szabályokat, az  építmény vizsgálati, 
ellenőrzési és átvételi feltételeit, az építési eljárásokat vagy technológiákat, valamint minden olyan egyéb műszaki 
feltételt, amelyet az  ajánlatkérőnek módjában áll általános vagy különös rendelkezésekkel előírni az  elkészült 
építmény és azon anyagok vagy alkatrészek vonatkozásában, amelyeket az magában foglal.

 (4) Árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése esetén a  közbeszerzési műszaki leírás a  (2)  bekezdésben foglaltak 
mellett tartalmazhatja különösen a  minőségre, a  termék rendeltetésére, a  termék kereskedelmi nevére valamint 
a megfelelőségigazolási eljárásokra vonatkozó követelményeket.

VIII. FEJEZET

11. Záró rendelkezések

49. §  Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

50. § (1) E rendeletet rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.
 (2) A  minősített ajánlattevők Hatóság által vezetett hivatalos jegyzékében e  rendelet hatálybalépésekor bejegyzett 

gazdasági szereplők jegyzékbe vételének érvényességét e  rendelet hatálybalépése nem érinti, a  jegyzékbe vétel 
érvényességi ideje a bejegyzéskor meghatározott érvényességi idő elteltével jár le. A hatósági hivatalos jegyzékbe 
vétel érvényességi ideje e rendelet hatálybalépését követően e rendelet szabályai szerint újítható meg. A hatósági 
hivatalos jegyzékben szereplő gazdasági szereplő számára a  Hatóság kérelemre a  Kbt. és e  rendelet szabályainak 
megfelelő megújított igazolást ad ki. A 2015. november 1-je után indult közbeszerzési eljárásokban csak a Kbt. és 
e  rendelet szabályinak megfelelő igazolás használható fel. Az  e  rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő 
bejegyzési, illetve megújítási kérelmek esetében a Hatóság új, a Kbt. és e rendelet előírásainak megfelelő kérelem 
benyújtására hívja fel az érintett gazdasági szereplőt.

51. §  Ez a rendelet
a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) közbeszerzésről és a  2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és 

a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

52. §  Hatályát veszti a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés 
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által  
2015. október 1. és 2015. október 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók 
jegyzékéről

2015. október 1. és október 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett  
és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások 

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2015. október 1. és október 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint 
utazásszervezői tevékenységet utazásközvetítői tevékenységre módosítottak az alábbi vállalkozások

Kisalföld Travel Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
9400 Sopron, Deák tér 44. I/5.
tel.: +36-20/920-7877
fax: +36-99/328-112
eng. szám: U-001331
Bejegyzés dátuma: 2015. 10. 26.

GLARUS KFT.
7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 6.
tel.: +36-72-580-137
fax: +36-72-580-138
eng. szám: U-000887
Bejegyzés dátuma: 2015. 10. 21.

2015. október 1. és október 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint 
utazásközvetítői tevékenységet utazásszervezői tevékenységre módosítottak az alábbi vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2015. október 1. és október 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából 
kérelemre visszavont engedélyek

DR Holding Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.
tel.: +36-1/323-2565
fax: +36-1/386-80-96
eng. szám: U001130
Bejegyzés dátuma: 2015. 10. 29.

DRÁVA-PONT Szállodaüzemeltető Kft.
1039 Budapest, Zöld u. 6.
tel.: +36-1-388-60-18
fax: +36-72-574-052
eng. szám: U001538
Bejegyzés dátuma: 2015. 10. 19.
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HJ First Respect Kft.
1077 Budapest, Izabella u. 3. A ép. P 1.
tel.: +36-1-459-3033
fax: +36-1-459-3033
eng. szám: U001560
Bejegyzés dátuma: 2015. 10. 26.

2015. október 1. és október 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából  
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2015. október 1. és október 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából 
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű és a tevékenység folytatásától 1 évre 
eltiltott vállalkozások

iKalandor Felfedező Kft.
1029 Budapest, Feketerigó utca 42.
tel.: +36-20-584-1147
fax: -
eng. szám: U001459
Törölve: 2015. 10. 21.
Jogerős: 2015. 10. 27.
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A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye
a 2016. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a szerint a Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi 
hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint munkaügyi 
hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter), továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt  
(a továbbiakban: kormányhivatal) jelölte ki 

A munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatóság az ellenőrzési tevékenységét a miniszter által megállapított 
és közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 81/A. § (2) bekezdése alapján a következő 
irányelveket adom ki:

I. Általános elvek

A munkavédelmi szakmai tevékenység az európai jogi aktusok és a hazai szabályozások maradéktalan megtartására 
és érvényesítésére, ezáltal a munkahelyeken az elsődleges megelőzés szolgálatára épüljön. A szakmai tevékenység 
tükrözze a megelőzésre irányuló szemléletet, a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során mutatkozzon meg az 
elkötelezettség a munkavédelem társadalmi hasznossága iránt.

A miniszter, valamint a kormányhivatal célja, hogy a munkavédelmi előírások végrehajtását és a megelőzést szolgáló 
tájékoztató, felvilágosító tevékenységével következetesen elősegítse az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre vonatkozó szabályok ellenőrzését és megtartását. 

A munkavédelmi ellenőrzés célja a munkahelyeken előforduló szabálytalanságok feltárása, az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása.

A munkavédelmi hatóság jogkövető gyakorlatában jusson érvényre a szolgáltató közhatalom elve, a bizalom, a 
tisztesség és a következetesség, valamint a komplexitás az egységes, fokozatos és arányos intézkedésekben.

Azoknál a munkáltatóknál, akiknél a hatósági intézkedések ellenére nem tapasztalható jogkövető magatartás, 
teljes hatósági szigorral kell fellépni. A munkavédelmi hatóság tartsa meg a jogerősítések rendjét, a közigazgatási 
határidőket és tegyen hatékony intézkedéseket a bírságok behajtására. 

II. A munkavédelmi ellenőrzés elvei

A 2016. év kiemelt ellenőrzési, vizsgálati céljai

A kormányhivatal növelje az ellenőrzések hatékonyságát azok tervezésével, az előzetes bejelentéssel végzett és 
elsősorban a nagy létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltatók gyakoribb és tartalmában részletesebb 
ellenőrzéseivel. 

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés a munkahelyen a munkabiztonsági szabályszegések és a munkaegészségügyi 
kóroki tényezők feltárására és vizsgálatára egyaránt térjen ki. A munkavédelmi eljárások során gyors és szakszerű 
eljárással segítse a munkavállalókat ért jogsértések felszámolását.

A kormányhivatal minél több olyan munkahelyen folytasson munkavédelmi ellenőrzést, ahol veszélyes munkaeszközt 
és technológiát alkalmaznak, zajjal, kéz–karrezgéssel, veszélyes anyagokkal/keverékekkel, rákkeltő vagy mutagén 
anyagok expozíciójával, biológiai kóroki tényezők jelenlétével járó tevékenységet folytatnak. 
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A kormányhivatal vizsgálja fokozottabban a kiemelt védelemre szoruló munkavállalók csoportjainak (fiatalkorúak, 
terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek, 
mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalók) foglalkoztatási körülményeit. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányításért felelős szervezeti egysége a nemzetgazdaság munkavédelmi 
helyzetének évenkénti áttekintéséről szóló jelentést készít – a munkavédelmi hatóságok és az érintett minisztériumok 
munkavédelmi irányító tevékenységéről szóló jelentései alapján – a miniszter részére közzététel céljából.

A 2016. évi kiemelten ellátandó feladatok

A munkavédelmi tartalmú ismeretekről fokozott mértékű tanácsadással kell segítséget adni – különösen a mikro, 
kis- és középvállalkozások, a magánmunkáltatók és a szakképző intézmények, valamint a szakképzésben gyakorlati 
képzőként részt vevők részére –, hogy ismeret hiány miatt ne történjen szabálytalan munkavégzés, illetőleg ne 
következzen be munkabaleset vagy egészségkárosodás, valamint már az oktatás során kapjon hangsúlyt a szabályos 
munkavégzés, a munkahelyi egészség és biztonság.

A kormányhivatalok 2016. évben félévente két-két alkalommal tartsanak saját vagy közös rendezésű nyílt napot.  
Az egyik nyílt nap „A munkában megrokkantak és elhunytak emléknapja” hetében kerüljön megrendezésre.

Az Mvt. 81/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott feladatokkal kapcsolatban a részletes teljesítmény 
mutatókat a kormányhivatalok részére a 2016. évre vonatkozó munkavédelmi szakmai teljesítmény-célkitűzés 
tartalmazza.

Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök, szakmák, ágazatok
A kormányhivatalok fordítsanak fokozott figyelmet a különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatok munkavédelmi 
ellenőrzésére, mint az építőipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a bányászat és az egészségügy. 

A munkavédelmi oktatások tartalmi vizsgálatát a helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak alapján, elsősorban szabálytalan 
munkavégzés esetén kiemelten szükséges ellenőrizni.

A fémfeldolgozási tevékenységek célvizsgálatának elvégzésével kell a figyelmet ráirányítani az ágazat legsúlyosabb 
veszélyforrásaira.

A kormányhivatalok az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési 
tapasztalataik figyelembe vétele alapján tartsanak saját tervezésű célvizsgálatot az indokolt tevékenység, szakma 
vagy ágazat munkavédelmi ellenőrzésére és a tapasztalatokról szóló számszaki és szöveges összefoglalót küldjék 
meg a miniszternek.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 2/A. § (1) bekezdése alapján a következő irányelveket 
adom ki:

Általános elvek

 1. A miniszter, valamint a kormányhivatal célja a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű 
Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról szóló 1416/2012. (X. 1.) Korm. 
határozatban foglaltak érvényre juttatása, így különösen a munkaügyi előírások végrehajtását szolgáló felvilágosító 
tevékenység további megerősítése, oly módon, hogy az következetesen elősegítse a munkaerő-piac szereplőinek 
tájékoztatását. Az alapvetően megváltozott foglalkoztatási szabályok miatt különösen fontos az egyértelmű és 
megbízható információk közvetítése.

 2. Cél annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, 
csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális 
(adózó) munkahelyek létesítését.
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 3. A munkaügyi hatóság jogalkalmazási gyakorlatában kerüljön előtérbe a közigazgatás szolgáltató elve.
 4. A munkaügyi hatósági ellenőrzés, illetve eljárás alapján a munkavállaló garanciális jogainak érvényesítését, egyben  

a prevenciót szolgáló, a jogszabályoknak megfelelő – szükséges és arányos – intézkedéseket, jogkövetkezményeket  
– az eljárási határidők fokozott betartása mellett – kell alkalmazni.

A munkaügyi ellenőrzés elvei

 1. A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak, valamint a munkahelyteremtés támogatása céljából legalább félévente 
két nyílt nap formájában közvetlen tájékoztatás biztosítása az alapvető foglalkoztatási szabályokról. A fő cél, hogy a 
munkavállalók – különösen a pályakezdők, illetve a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó álláskeresők – ismerjék 
a munkaviszonyból származó legfontosabb jogaikat és kötelességeiket, illetve a munkáltatók számára egyértelműen 
körülhatárolható legyen a betartandó és a munkaügyi ellenőrzés keretében vizsgálandó munkajogi előírások köre. 
(prevenció) 

 2. A munkaügyi ellenőrzésnek kiemelt feladata a munkaszerződés, illetőleg az adóhatósági bejelentés nélküli 
foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek biztosítása. Így különösen a 
munkabérhez, valamint a Magyarország Alaptörvénye által is biztosított pihenőidőhöz, éves fizetett szabadsághoz 
való jog érvényesülésének, illetve az ezekhez kapcsolódó valóságnak megfelelő munkaidő nyilvántartására vonatkozó 
jogszabályok megtartásának ellenőrzése.

 3. A kormányhivatal törekedjen az ellenőrzések arányos ágazati elosztására, arra is tekintettel, hogy a megelőző évben 
munkaügyi jogsértésekkel leginkább érintett ágazatok, illetve ellenőrzésbe a megelőző évben be nem vont egy-egy 
ágazat is a vizsgálatok része legyen. 

 4. A munkaügyi ellenőrzések legalább 10%-a érje el a személy- és vagyonvédelem területén működő munkáltatókat.
 5. A munkaügyi ellenőrzések legalább 10%-a érje el az feldolgozóipari tevékenységet folytató munkáltatókat.
 6. A munkavállalók rendezett jogviszonyának biztosítása érdekében bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén a 

munkáltatók legalább 80%-át érintően kell vizsgálni – utóellenőrzés keretében – a döntés végrehajtását.
 7. A kormányhivatal a munkaügyi ellenőrzések területi sajátosságokat figyelembe vevő jellegének erősítése céljából 

évente legalább egy alkalommal tartson vizsgálatot (akcióellenőrzés, célvizsgálat), tekintettel az illetékességi terület 
foglalkoztatási helyzetére, a jellemző kiemelt szabálytalanságok megszüntetése érdekében. 

 8. A munkaügyi ellenőrzések tapasztalatairól a kormányhivatalok jelentései alapján a jogszabályok hatályosulásának 
visszaigazolása érdekében éves összefoglaló értékelést készít a minisztérium szakmai irányításért felelős szervezeti 
egysége.

Budapest, 2015. november

  Varga Mihály
  nemzetgazdasági miniszter nevében  
  és megbízása alapján

  Cseresnyés Péter
  munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár
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	2015. évi CLXII. törvény
	egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról*

	A Kormány 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete
	a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

	2015. évi CLXIV. törvény
	a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról*

	2015. évi CLXXII. törvény
	a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról*

	A Kormány 295/2015. (X. 8.) Korm. rendelete
	a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

	2015. évi CXLVIII. törvény
	Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról*

	Általános Pénztárszövetség tagpénztárai közleményei
	  

	A CIMBORA Nyugdíjpénztár 2014. évi adatainak nyilvánosságra hozatala 
a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. §-ban foglaltak értelmében
	  


	HIRDETMÉNYEK
	II. GAZDASÁG
	A nemzetgazdasági miniszter 27/2015. (X. 15.) NGM rendelete
	a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról

	A Kormány 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelete
	a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

	A Kormány 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
	a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

	A Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
	a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

	A nemzetgazdasági miniszter közleménye
	az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 
2015. október 1. és 2015. október 28. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazás


	III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY
	A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye
	a 2016. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről



