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2015. évi LXI. törvény
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosításáról*

1. §		
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: Eat.) a következő alcímmel és 462/G. §-sal egészül ki:
„A mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
462/G. § (1) A huszonöt év feletti és ötvenöt év alatti, a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről
szóló, 2012. január 1-jén hatályos KSH közlemény (FEOR-08) 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a 7. főcsoport
7333 számú foglalkozásából a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója munkakörben és a 8. főcsoport
8421 számú foglalkozás szerinti munkakörben (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági munkakör), adófizetési
kötelezettséget eredményező munkaviszonyban természetes személyt foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra
tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.
(2) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget
eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg.
A részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra
megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más
levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával.
(3) Ha a kifizető a munkavállalót az adómegállapítási időszak egy részében nem vagy nem kizárólag mezőgazdasági
munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan részkedvezményt
nem érvényesíthet.
(4) Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló a 25. vagy 55. évét betölti, a részkedvezmény nem illeti meg
a kifizetőt.
(5) A (2) bekezdésben foglalt részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.”
2. §		
Az Eat. 463. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén
a) a 461. §-ban, a 462/B. §-ban, a 462/C. §-ban, a 462/E. §-ban és a 462/G. §-ban meghatározott kedvezmény legfeljebb
100 ezer forintnak,
b) a 462/F. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kedvezmény legfeljebb 500 ezer forintnak,
c) a 462/F. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezmény legfeljebb 200 ezer forintnak
a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót. E bekezdés
alkalmazásában részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben
meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.”
3. §		
Az Eat. 463/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„463/A. § A 461. §-ban, a 462/B–462/D. §-ban és a 462/G. §-ban meghatározott kedvezményeket a költségvetési szerv
kifizető nem érvényesítheti.”
4. §		
Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 145/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
52. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában]
„a) – ha a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatala törvény alapján elkülönített állami pénzalap vagy társadalombiztosítás pénzügyi alapja előirányzatai
meghatározott része felett rendelkezési joggal bír – a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjét vagy a fővárosi és
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának vezetőjét,”
(a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjének kell tekinteni a számukra biztosított előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek
tekintetében.)
2. §		
Hatályát veszti az Ávr. 52. § (3) bekezdése.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2015. évi LXXII. törvény
Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról*
I. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA
1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása
1. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1. §-a a következő c)–e) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„c) kormányzati szektor egyenlege: az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén
követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelet alapján
számított egyenleg,
d) középtávú költségvetési cél: a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák
felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendelet szerint készített aktuális
konvergencia programban meghatározott célérték, ami összhangban van a stabilitási és növekedési paktum
követelményeivel,
e) strukturális egyenleg: a kormányzati szektor gazdaság ciklikus hatásaitól és egyedi tételektől megtisztított egyenlege.”
2. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A központi költségvetés tervezése során a kormányzati szektor egyenlegét az Alaptörvénnyel és az Európai
Unió jogával összhangban, e törvény rendelkezéseinek megfelelően kell meghatározni.
(2) A kormányzati szektor egyenlegét úgy kell meghatározni, hogy
a) összhangban legyen a középtávú költségvetési cél elérésével, és
b) annak hiánya ne haladja meg a bruttó hazai termék 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint számított mértékének 3%-át.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 9-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az Alaptörvényből és az Európai Unió jogából következő egyenleg számítási módját, – különös tekintettel
a strukturális egyenleg számítására – és az ahhoz szükséges paramétereket az államháztartásért felelős miniszter
az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.”
3. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a költségvetési évre előrejelzett infláció és a bruttó hazai termék reál növekedési üteme közül legalább
az egyik nem haladja meg a 3%-ot, a központi költségvetésről szóló törvényben az (1) bekezdésben foglalt értéket oly
módon kell meghatározni, hogy az államadósság-mutatónak a viszonyítási évhez viszonyított csökkenése legalább
0,1 százalékpontot érjen el.”
4. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A Kormány évente legalább két alkalommal, az aktuális és a következő három évre vonatkozóan
makrogazdasági és költségvetési előrejelzést készít, és azt, valamint annak módszertanát nyilvánosságra hozza.
A 3/A. §-ban és az Áht. 29. §-a szerinti középtávú tervezésnek az így készült legfrissebb előrejelzésen kell alapulnia.
(2) Az (1) bekezdés szerinti makrogazdasági és költségvetési előrejelzést a Kormány a zárszámadáshoz kapcsolódóan
értékeli. Ha az értékelés alapján a tényleges makrogazdasági és költségvetési folyamatok az (1) bekezdés szerinti
előrejelzéstől négy egymást követő évben lényegesen eltérnek, a makrogazdasági és költségvetési előrejelzést
alátámasztó módszereket, felvetéseket és vonatkozó paramétereket felül kell vizsgálni, és azt közzé kell tenni.
(3) Az előrejelzések, a felülvizsgálat részletszabályait és a közzététel módját a Kormány rendeletben határozza meg.”
5. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 6. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A központi költségvetésről szóló törvényben az államadósság-mutató számításakor nem kell figyelembe venni
a) az államadósság olyan növekedését, amely az európai uniós források utólagos visszatérítésének időigényéből,
az Európai Unió költségvetésének esetleges likviditáshiányából vagy bármely egyéb olyan okból keletkezik, amely
miatt a felmerült kiadásra jutó európai uniós támogatás nem kerül elszámolásra a központi költségvetésben,
b) a 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kölcsönnyújtás, illetve annak visszafizetése miatt kialakuló többletfinanszírozási
igényből, illetve finanszírozási igény csökkenésből következő adósságváltozást.”
6. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Alaptörvény 36. cikk (6) bekezdésében foglalt nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaeséseként kell
értelmezni minden olyan esetet, amikor az éves bruttó hazai termék reál értéke csökken.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a 3/A. § (2) bekezdés b) pontját és a 4. § (2a) bekezdését nem kell
alkalmazni. Ha az (1) bekezdés szerinti eset a költségvetési év során következik be, a központi költségvetésről szóló
törvény 5. § (1) bekezdése szerinti módosítása a 4. § (1) bekezdése alapján a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott érték teljesítési kötelezettségének felfüggesztésére irányul.”
7. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4/A. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Az államháztartás központi alrendszerének finanszírozásával és adósságának kezelésével kapcsolatos,
a 13. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adat megismerése iránti igényt központi pénzügyi érdekből
az adat keletkezésétől számított 2 évig el kell utasítani, ha az adat megismerése Magyarország pénzügyi érdekeit
vagy az államháztartás finanszírozásának, illetve adóssága kezelésének külső befolyástól mentes ellátását
veszélyezteti. Az e bekezdés szerinti igény teljesíthetőségéről Magyarország pénzügyi érdekeit és az államháztartás
finanszírozásának, illetve adóssága kezelésének külső befolyástól mentes ellátásához fűződő érdeket mérlegelve
az államháztartásért felelős miniszter dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem terjed ki a 13. § (1) bekezdés h) pontja szerinti tájékoztatásra,
valamint az éves finanszírozási tervről, illetve annak egyes részeiről és a finanszírozási stratégiáról az ÁKK Zrt. által
nyilvánosságra hozott tájékoztatásra.
(3) A központi költségvetés tervezése során keletkező adat – ide nem értve az Áht. 22. § (3)–(5) bekezdése szerinti
adatokat – megismerése iránti igényt központi pénzügyi érdekből a központi költségvetésről szóló törvény
tervezetének Kormány általi elfogadását követően az elfogadástól számított 10 évig el kell utasítani, ha az adat
megismerése Magyarország pénzügyi érdekeit vagy az államháztartás finanszírozásának, illetve adóssága kezelésének
külső befolyástól mentes ellátását veszélyezteti. Az e bekezdés szerinti igény teljesíthetőségéről az államháztartásért
felelős miniszter a megtagadást megalapozó központi pénzügyi érdek mérlegelésével dönt.”
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8. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 2015. július 1-je és 2016. július 1-je között a Stabilitási Megtakarítási Számlára befizetett összeget terhelő adó
a) alapja a (4) bekezdés szerint kifizetett összeg 100%-a,
b) mértéke a (2) bekezdéstől eltérően, ha az adófizetési kötelezettség keletkezése és a Stabilitás Megtakarítási
Számlára történő befizetés között eltelt idő
ba) kevesebb, mint 1 év, az adóalap 20 százaléka,
bb) legalább 1 év, az adóalap 10 százaléka.”
9. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése a következő e) ponttal
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„e) a 3/A. § szerinti feladatok végrehajtásának, valamint a makrogazdasági és költségvetési előrejelzések részletes
szabályait és azok közzétételének módját.”
10. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 46. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) A 38. § 2020. január 1-jén lép hatályba.”
11. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény a következő 16. alcímmel egészül ki:

„16. Az Európai Unió jogának való megfelelés
54. § Az 1. § d)–e) pontja, a 3/A. § és az 5/A. § a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről
szóló 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
12. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
a)
1. § b) pontjában a „2. § (1) bekezdés l) pontja” szövegrész helyébe az „1. § 12. pontja” szöveg,
b)
4. § (2) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe a „Ha a költségvetési évre előrejelzett infláció és a bruttó hazai
termék reál növekedési üteme egyaránt meghaladja a 3%-ot, a” szöveg
lép.
13. §

(1) Hatályát veszti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) bekezdésében
az „– az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) bekezdésének megfelelően –” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
a)
3. § (2) bekezdése,
b)
5. § (2) bekezdése.

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
14. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„3. átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal által közétett módszertan szerint a folyamatosan
vezetett létszámnyilvántartás alapján számított mutató, azzal, hogy a közfoglalkoztatottak létszáma az átlagos
statisztikai állományi létszámba nem számítható be,”
15. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) A központi kezelésű előirányzatokhoz, a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz, az elkülönített állami pénzalapokhoz
és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaihoz kapcsolódó tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatokat a fejezetet irányító szerv látja el a következők figyelembevételével:
a) a kormányhivatal és az alapításáról rendelkező törvény vagy kormányrendelet ilyen rendelkezése alapján
a törvénnyel vagy kormányrendelettel alapított más költségvetési szerv a Kormány rendeletében meghatározott
szabályok szerint fejezetet irányító szervi jogállással bír,
b) a fejezetet irányító szerv feladatait
ba) a központi kezelésű előirányzatok tekintetében a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel
az államháztartásért felelős miniszter,
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bb) az elkülönített állami pénzalap tekintetében az elkülönített állami pénzalapért felelős személy, testület,
bc) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai tekintetében a törvényben kijelölt kezelő szerv
látja el.
(2) A fejezetet irányító szervnek címzett hatásköröket a fejezetet irányító szerv vezetője gyakorolja.”
16. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv – az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított
költségvetési szerv alapító okiratát és annak módosítását az irányító szerv, a minisztérium és a kormányhivatal
alapító okiratát és annak módosítását a miniszterelnök – adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány
alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e tevékenységében nem helyettesíthető.”
17. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti:)
„e) a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése,”
18. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört
az irányító szerv vezetője gyakorolja.”
19. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti fejezetek kizárólag központi kezelésű előirányzatokat tartalmaznak.”
20. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési szervek a fejezeteken belül címet alkotnak.”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv – ha törvény eltérően nem rendelkezik –
az irányító szerve vagy a felügyeletét ellátó szerve költségvetési fejezetében alkot önálló címet. A honvédelemért
felelős miniszter által alapított költségvetési szervek – ha az nemzetbiztonsági szempontból indokolt –, valamint
a területileg széttagoltan működő, de azonos alaptevékenységet végző költségvetési szervek közül több is képezhet
egy címet.”

21. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fejezetet irányító szerv vezetője a fejezeti kezelésű előirányzatok, a központi kezelésű előirányzatok és
az elkülönített állami pénzalapok költségvetési kiadási előirányzatai felhasználásának szabályait az államháztartásért
felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítja meg. Jogalkotási jog hiányában a fejezetet irányító szerv
vezetője – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – szabályzatot ad ki.”
22. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve mint
kedvezményezett számára biztosított, a fejezet költségvetési bevételi előirányzatai javára elszámolandó európai uniós
forrásból származó költségvetési támogatások összegével a fejezet költségvetési kiadási előirányzatait a fejezetet
irányító szerv módosíthatja.”
23. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(A központi költségvetésről szóló törvény csak a következő költségvetési kiadások tekintetében adhat felhatalmazást
előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felüli kiadás teljesítésére:)
„h) a jegybanki alapkamat előző évi átlagától függő költségvetési kiadás.”
24. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulására van szükség a (3) bekezdés a) pontja szerinti
előirányzat-átcsoportosításhoz, ha az a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek között történik, és a (3) bekezdés
b) pont ba) és bb) alpontja szerinti, a Kormány irányítása alá tartozó fejezeten belüli és az ilyen fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításhoz.”
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25. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 39. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) Az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervhez, a Kormány
irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai kezelő szervéhez, valamint az állam legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társasághoz,
ha az részben vagy egészben költségvetési támogatásból megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházást hajt végre, költségvetési főfelügyelőt, felügyelőt rendelhet ki. Az államháztartásért felelős
miniszter a költségvetési főfelügyelő, felügyelő kirendeléséről az érintett fejezetet irányító szerv vezetőjét, – többségi
állami tulajdonban álló gazdasági társasághoz történő kirendelés esetén – a tulajdonosi joggyakorlót, valamint
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert előzetesen tájékoztatja.
(2) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő a gazdálkodás költségvetés-politikával való összhangja és a takarékos,
szabályszerű, eredményes működés érdekében a Kormány rendeletében meghatározott intézkedéseket tehet.”
26. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságnak az állam nevében tőkeemelést, pótbefizetést és támogatást
– a szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatás kivételével –
a) a törvényben vagy miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi joggyakorló a központi költségvetésről szóló
törvényben e célra megtervezett központi kezelésű előirányzatok terhére,
b) az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott az MNV Zrt. útján
teljesíthet, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter – a Vtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti és az MFB Zrt.
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős
miniszter – előzetes jóváhagyásával. A jóváhagyásról az államháztartásért felelős miniszter és az állami támogatások
versenyszempontú ellenőrzéséért felelős szerv írásos véleményének ismeretében kell dönteni. A b) pont szerinti
tőkeemeléshez, pótbefizetéshez, támogatáshoz szükséges kiadási előirányzatot az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti
meghatalmazott költségvetéséből a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetbe a 33. § (3) és (4) bekezdése szerint
át kell csoportosítani.”
27. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52/A. § A 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet terhére nyújtott költségvetési támogatást a folyósítását követő év
december 31-éig lehet felhasználni. Ettől a Kormány egyedi határozata és a támogatási szerződés rövidebb határidőt,
a központi költségvetésről szóló törvény eltérő időpontot is megállapíthat.”
28. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ellenőrzés kiterjedhet a kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött
szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kedvezményezett és az (1a) bekezdés szerinti szerződő felek kötelesek a költségvetési támogatások
lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést
végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.
Ha a kedvezményezett vagy az (1a) bekezdés szerinti szerződő fél az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti,
a támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat.”

29. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat törvény, kormányrendelet vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott
támogatás esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a támogatási igény benyújtóján a törvény, kormányrendelet
vagy a Kormány egyedi határozata alapján támogatásra jogosult személyt, a támogatási igény célján a törvény,
kormányrendelet vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott költségvetési támogatás célját kell érteni.”
30. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„45/A. A kincstári ellenőrzés
68/B. § (1) A kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési
tanács és az általuk irányított költségvetési szerv
a) számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének,
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b) a 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének,
c) az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének
vizsgálatára terjed ki.
(2) A kincstár ellenőrzésére a 63. § (2) és (4) bekezdését, a 64. §-t, a 65. § (1)–(5) bekezdését és a 66. §-t kell alkalmazni.
(3) A kincstári ellenőrzés szakmai szabályait, módszereit a kincstár az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
alakítja ki.”
31. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bejelentési, adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan
adattartalommal vagy ugyanabban az eljárásban több alkalommal hiányosan teljesítő szerv a Kormány rendeletében
meghatározott mértékű bírsággal sújtható.”
32. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a)
1. § 10. pontjában az „a központi költségvetésről szóló törvény fejezete a 11. pontban meghatározott fejezetek
kivételével” szövegrész helyébe az „a 11. pontban meghatározott fejezetek kivételével a központi költségvetés
valamennyi fejezete” szöveg,
b)
5. § (2) bekezdésében az „A központi költségvetés többletének felhasználásáról, hiányának” szövegrész helyébe
az „Az államháztartás központi alrendszerében a költségvetési többlet felhasználásáról, a költségvetési hiány”
szöveg, az „a hiány” szövegrész helyébe az „a költségvetési hiány” szöveg,
c)
6. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „alapján vállalt árfolyam-garanciából” szövegrész helyébe a „szerinti
árfolyamfedezeti megállapodásból” szöveg,
d)
9. § a) pontjában a „megszüntetése,” szövegrész helyébe a „megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak
módosítása, valamint a megszüntető okirat kiadására vonatkozó hatáskör gyakorlását,” szöveg,
e)
9. §-ában a „gyakorlásának jogát” szövegrész helyébe a „gyakorlását” szöveg,
f)
9/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „f )” szövegrész helyébe az „a) és f )” szöveg,
g)
9/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „jogkört” szövegrész helyébe a „hatáskört” szöveg,
h)
9/A. § (4) bekezdésében az „az irányítási jogkör” szövegrész helyébe az „a 9. § b)–i) pontjában meghatározott
irányítási hatáskör” szöveg,
i)
10. § (4a) bekezdésében a „törvény, kormányrendelet” szövegrész helyébe az „az alapításáról rendelkező
törvény, kormányrendelet” szöveg,
j)
10. § (5) bekezdésében a „szerv feladatai” szövegrész helyébe a „szerv szervezetét, feladatai” szöveg,
k)
14. § (1) bekezdésében a „(fejezetrend) állapítja meg.” szövegrész helyébe az „állapítja meg. A központi
költségvetésről szóló törvényben szereplő fejezetek fejezetrendet képeznek.” szöveg,
l)
22. § (3) bekezdés d) pontjában a „kormányzati szektor egyenlegére és a strukturális egyenlegre” szövegrész
helyébe a „kormányzati szektor Gst. 1. § c) pontja szerinti egyenlegére és a Gst. 1. § e) pontja szerinti strukturális
egyenlegre” szöveg,
m)
24. § (3) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe a „polgármester február 15-éig, ha a központi
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el,” szöveg,
n)
45. § (1) bekezdésében a „kijelölt, valamint az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott tulajdonosi
joggyakorló” szövegrész helyébe a „kijelölt tulajdonosi joggyakorló, valamint az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti
meghatalmazott” szöveg,
o)
50. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha
a támogatási igény benyújtója” szövegrész helyébe a „Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki” szöveg,
p)
54/B. § (1) bekezdés b) pontjában az „a testület” szövegrész helyébe az „a testület megnevezésére,” szöveg,
q)
63. § (1) bekezdés h) pontjában a „közreműködnek,” szövegrész helyébe a „közreműködnek, és” szöveg,
r)
90. § (3) bekezdés f ) pontjában a „13. § szerinti” szövegrész helyébe a „középtávú” szöveg,
s)
105. § (3) bekezdésében a „módosítására irányuló kérelem” szövegrész helyébe a „módosítása” szöveg,
t)
109. § (1) bekezdés 4. pontjában a„követelményeket” szövegrész helyébe a„követelményeket, az államháztartás
önkormányzati alrendszerében az irányító szervet” szöveg,
u)
109. § (1) bekezdés 28. pontjában a „miniszter irányítása” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett
minisztérium, az irányítása” szöveg,
v)
109. § (1) bekezdés 29. pontjában a „miniszter irányítása” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett
minisztériumról, az irányítása” szöveg,
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109. § (1) bekezdés 39. pontjában a „szabályait,” szövegrész helyébe a „szabályait, a törzskönyvi nyilvántartással
kapcsolatos bejelentési, adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hibás
vagy valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén kiszabható bírság mértékét és kiszabásának elveit,”
szöveg,
109. § (5) bekezdésében a „kiadási” szövegrészek helyébe a „költségvetési kiadási” szöveg,
112. §-ában az „a 13/A. §, a 13/B. §, a 22–24. §, a 29. §, a 29/A. §, a 40/A. §, a 46. alcím, a 90. § (3) bekezdés
f ) pontja és (3a) bekezdése, valamint a 103. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 22–24. §, a 29. §, a 29/A. §,
a 90. § (3) bekezdés f ) pontja és a 103. § (4) bekezdése” szöveg

lép.
33. §

(1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a)
9. § b) pontjában az „alapító okiratának kiadása,” szövegrész,
b)
11. § (7) bekezdésében az „a megszüntető okirat közzétételére,” szövegrész,
c)
15. § (7) bekezdésében az „és az igazgatási szervek” szövegrész,
d)
45. § (1) bekezdésében az „a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvényben” szövegrész,
e)
46. § (3) bekezdésében az „általános” szövegrész,
f)
50. § (1) bekezdés c) pontjában a „jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén”
szövegrész,
g)
57. § (3) bekezdésében a „legkésőbb a költségvetési év október 15-éig” szövegrész,
h)
109. § (1) bekezdés 3. pontjában az „a 13. § szerinti feladatok végrehajtásának,” szövegrész és a „ , valamint
a makrogazdasági és költségvetési előrejelzések részletes szabályait és azok közzétételének” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a)
1. § 13., 16. és 19. pontja,
b)
13/A. §-a,
c)
13/B. §-a,
d)
15. § (5) bekezdése,
e)
23. § (1) bekezdése,
f)
28/A. § (4) bekezdése,
g)
63. § (1) bekezdés i) pontja,
h)
90. § (3a) bekezdése,
i)
104. § (5) és (6) bekezdése,
j)
105. § (2) bekezdése,
k)
105/A. § (2) bekezdése,
l)
105/B. § (1) bekezdése,
m)
109. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja.

II. FEJEZET
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK
3. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
34. §		
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 11. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Az állami adóhatóság a nemzetközi együttműködésben szervezett, a 28/A. § (7) bekezdése szerinti totalizatőri
rendszerű lóversenyfogadás esetén a nyertes játékos részére a nyeremény igénylésére rendelkezésre álló határidőt
a valamennyi részt vevő szerencsejáték-szervező által közösen kialakított és elfogadott játékszabályok szerint
engedélyezi, ennek során a (7a) bekezdésben foglaltaktól eltérő, de minimum 60 napos jogvesztő határidő
engedélyezhető. Ha a nyertes játékos részére a nyeremény igénylésére rendelkezésre álló határidőt minden résztvevő
szerencsejáték-szervező szabadon alakíthatja ki, az állami adóhatóság az engedélyt a (7a) bekezdés alkalmazásával
adja ki.”
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35. §		
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 28/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az állami adóhatóság a nemzetközi együttműködés keretében szervezett totalizatőri rendszerű lóversenyfogadás
esetén sorsolás alkalmazását a nemzetközi együttműködés keretében valamennyi szerencsejáték-szervező által
kialakított és elfogadott játékszabályoknak megfelelően engedélyezi.”
36. §		
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 30/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nemzetközi együttműködés keretében szervezett, a 28/A. § (7) bekezdése szerinti totalizatőri rendszerű
lóversenyfogadás esetén a nyereményalap nyereményre fordítandó minimumhányada a valamennyi részt
vevő szerencsejáték-szervező által kialakított és elfogadott játékszabályok szerint minimum 62%-os mértékig
engedélyezhető, ennek hiányában az állami adóhatóság az engedélyt az (1) bekezdés szerint adja ki.”

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
37. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. §-a a következő
w) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„w) – az a)–v) pont eltérő rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatóság az általa vezetett közhiteles hatósági
nyilvántartás törvényben meghatározott adattartalmának részét képező adatok és a nyilvántartásból való, elhalálozás
miatti kikerülés ideje tekintetében.”

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása
38. §		
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 5. §
(3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:)
„f ) a központi támogatások, ideértve az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulást és
törvényben előírt egyéb támogatás összegét;”
39. §		
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 4. §
(1) bekezdésében a „szolgálatfüggő nyugellátást” szövegrész helyébe a „nők korhatár alatti nyugellátását” szöveg lép.
40. §		
Hatályát veszti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi
LXXXIV. törvény
a)
4. § (3) bekezdés c) pont 3. alpontja,
b)
5. § (3) bekezdés c) pont 5. alpontja.

6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
41. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (5a) bekezdésében a „2015.” szövegrész helyébe a „2017.” szöveg,
a „2027.” szövegrész helyébe a „2029.” szöveg lép.

7. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása
42. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994.
évi XLII. törvény 2. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az Eximbank a nemzetközi fejlesztési együttműködési célú segélyügyletekhez, valamint nemzetközi fejlesztési
célú alap alapításához, illetve ahhoz történő csatlakozáshoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységet végzi:
a) vissza nem térítendő támogatás, illetve kedvezményes hitel nyújtásával nemzetközi fejlesztési együttműködési
célú segélyügyletek finanszírozása,
b) nemzetközi pénzügyi-fejlesztési intézmény által működtetett nemzetközi fejlesztési együttműködési célú alap
alapításához, vagy ahhoz történő csatlakozás a 6. § (4a) bekezdésben meghatározott források felhasználásával, és
c) kockázati- és magántőkealap alapítása vagy ahhoz történő csatlakozás tőkebefektetésen keresztül.”
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43. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994.
évi XLII. törvény 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ügyfél az Eximbank által folyósított kölcsönt más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsön kiváltására is
fordíthatja, ha a kiváltandó kölcsön megfelel az (1) bekezdésben meghatározott hitelcéloknak.”
44. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994.
évi XLII. törvény 6. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A 2. § (1b) bekezdésének hatálya alá tartozó, nemzetközi fejlesztési együttműködési célú tevékenységhez
szükséges forrásokat 2014. évben az állam a központi költségvetés terhére, a kamatkiegyenlítési rendszeren keresztül
közvetlenül biztosítja az Eximbank részére. 2014. évet követően a központi költségvetésről szóló törvény külön
előirányzata tartalmazza az Eximbank 2. § (1b) bekezdésben meghatározott tevékenységéhez szükséges forrásokat.”

8. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása
45. §

(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45/A. §
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A megyei hatókörű városi múzeum – a 37/A. §-ban és a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően – állami
feladatai keretében:]
„b) végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket,”
(2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45/A. §
(2) bekezdése a következő c)–j) ponttal egészül ki:
[A megyei hatókörű városi múzeum – a 37/A. §-ban és a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően – állami
feladatai keretében:]
„c) szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
d) a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökség védelméről szóló
törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenti,
e) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során előkerült régészeti leletek, továbbá
a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai
elhelyezésében,
f ) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a védetté nyilvánított területek ellenőrzésében,
g) gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk
összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében,
h) részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai
támogatásában,
i) muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként évente legalább
kétszer módszertani műhelygyakorlatot szervez
ia) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve,
ib) gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási tevékenység körében,
ic) múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális intézmények
közművelődési szakemberei számára, valamint
j) évenként legalább egyszer helyszíni bejárás keretében felméri a megye területén lévő muzeális intézmények
állományvédelmi helyzetét.”

46. §		
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 66. §-a
a következő l) ponttal egészül ki:
[A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon
túl állami feladatként]
„l) évente egy alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs szakmai műhelynapot
szervez a megye könyvtárosai számára.”
47. §		
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a
a következő (5) és (5a) bekezdéssel egészül ki:
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„(5) A megyei hatókörű városi múzeum támogatása terhére biztosítani kell intézményenként legalább egy fő, szakmai
munkakörben foglalkoztatott múzeumi szakember szakmai továbbképzését.
(5a) A megyei könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása terhére biztosítani kell intézményenként
legalább egy fő, szakmai munkakörben foglalkoztatott könyvtáros szakember szakmai továbbképzését.”
48. §		
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
a)
45/A. § (2) bekezdésében a „múzeum” szövegrész helyébe a „múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően” szöveg,
b)
3. számú melléklet d) pontjában az „az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ”
szövegrész helyébe az „a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár” szöveg
lép.

9. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása
49. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (7) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Tao. tv. 22. § (3) bekezdése szerint biztosított támogatás esetében a közvetett támogatás forrását biztosító
szervezet az MNF-fel kötött megállapodás alapján utalja a közvetett támogatás forrását a letéti számlára. A Tao. tv.
24/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint biztosított közvetett támogatás esetében a kedvezményezett célra felajánlott
összeget mint közvetett támogatást az állami adóhatóság utalja a letéti számlára. A letéti számlára a tárgyévben
befizetett összeg a Tao. tv. 22. § (8) bekezdés a) pontja szerinti kiegészítő támogatás nélkül
a) a 2013. évben a 9700,0 millió forintot,
b) a 2014. évben a 7000,0 millió forintot,
c) a 2015. évben a 12 000,0 millió forintot,
d) a 2016. évben a 14 000,0 millió forintot
nem haladhatja meg.”

10. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény módosítása
50. §		
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény hatálya a reklámozóként, reklámszolgáltatóként vagy reklám közzétevőjeként végzett gazdasági
reklámtevékenységre, a szponzorálásra, a reklámközvetítésre, a médiahirdetési felületek (reklámhelyek) értékesítésére,
valamint az ezek tekintetében alkalmazott magatartási kódexekre terjed ki.”
51. §

(1) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. §-a
a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„h) reklámközvetítés: reklámozóval kötött közvetítői szerződés alapján, a reklám közzétételére irányuló szerződés
megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ide nem értve a reklámszolgáltatási tevékenységet,
i) reklámközvetítő: reklámközvetítést végző természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet,”
(2) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. §-a
a következő s) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„s) médiahirdetésifelület-értékesítő: a reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a reklám közzétevője nevében hirdetési felületet
értékesít a reklámközvetítő, illetve a reklámozó felé.”

52. §		
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény a következő
5/A–5/F. §-sal egészül ki:
„5/A. § A reklámközvetítői szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény közvetítői szerződésre vonatkozó
rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
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5/B. § (1) A reklámközvetítésre vonatkozó szerződést és a reklám közzétételére irányuló szerződést írásba kell foglalni.
E törvény alkalmazásában írásbeli szerződésnek minősül az elektronikus úton kötött szerződés abban az esetben is,
ha azt a felek nem látták el elektronikus aláírással.
(2) A reklámközvetítő és a reklámozó a reklámközvetítésre vonatkozó szerződésben megállapodhatnak abban,
hogy a reklámközvetítő képviseleti joga a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó nevében történő
megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is kiterjed.
(3) A reklám közzétevője vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítő legkésőbb a reklám közzétételére
irányuló szerződés megkötését követő hónap utolsó napjáig a reklámozó felhívására beszámol a reklámozónak
a reklám közzétételének körülményeiről. Ha a reklám terjesztési feltételeinek módosítására van szükség, a reklám
közzétevője vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítő előzetesen értesíti a reklámozót. A reklám
terjesztési feltételeinek módosításához a reklámozó beleegyezése szükséges. A reklám közzétevője vagy
a médiahirdetésifelület-értékesítő a végrehajtott változtatásokról beszámol a reklámozónak.
(4) Ha a reklám közzétételére vonatkozó szerződés a reklámközvetítő közvetítésével került megkötésre, a reklám
közzétevője vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítő a (3) bekezdés szerinti értesítési és beszámolási
kötelezettségének a reklámközvetítő értesítésével vagy a reklámközvetítő számára történő beszámolással is eleget
tehet.
(5) A reklám közzétevője vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítő a szolgáltatásról kiállított számlát
a vele a reklám közzétételére szerződő fél nevére állítja ki. A számlán valamennyi alkalmazott árengedményt fel kell
tüntetni. A pénzügyi teljesítés határideje a számla kézhezvételét követő harmincadik nap.
5/C. § (1) A reklámközvetítő a reklám közzétevőjétől vagy más személytől a reklámközvetítés során vagy
a reklámközvetítési tevékenységével összefüggésben közvetve vagy közvetlenül – a reklámközvetítési tevékenységre
vonatkozó díjon felül – ajándékot, a reklám közzétevőjétől vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítőtől
kapott árengedmény kivételével vagyoni előnyt vagy más juttatást nem fogadhat el.
(2) A kapott árengedményt
a) a médiahirdetésifelület-értékesítő a reklámközvetítő és a reklámozó javára,
b) a reklámközvetítő a reklámozó javára
köteles teljes mértékben érvényesíteni.
(3) A reklámközvetítő a reklámozótól díjra jogosult, amelynek mértéke a reklám közzétételi díjának 15%-a.
5/D. § (1) Az a reklámszolgáltató, aki a reklám közzététele tekintetében tervezési, tanácsadási vagy a reklám
közzétételére alkalmas eszköz kiválasztására – ide nem értve a reklámközvetítést – vonatkozó szolgáltatást nyújt,
a reklám közzétételére alkalmas eszközzel rendelkező személytől vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelületértékesítőtől ajándékot, árengedményt, kedvezményt, vagyoni előnyt vagy más juttatást nem fogadhat el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti reklámszolgáltató és a reklámközvetítő köteles tájékoztatni az általa nyújtott szolgáltatás
igénybevevőjét arról, ha
a) a reklámszolgáltató, illetve a reklámközvetítő vagy a többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdoni
részesedéssel rendelkezik a reklám közzétételére alkalmas eszközzel rendelkező gazdálkodó szervezetben vagy
a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítőben vagy
b) a reklám közzétételére alkalmas eszközzel rendelkező gazdálkodó szervezet vagy a nevében eljáró
médiahirdetésifelület-értékesítő rendelkezik tulajdoni részesedéssel az (1) bekezdés szerinti reklámszolgáltatóban
vagy reklámközvetítőben.
(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak ki kell terjednie
a) annak a gazdálkodó szervezetnek vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítőnek a nevére, amelyben
az (1) bekezdés szerinti reklámszolgáltató, reklámközvetítő tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy
b) annak a reklám közzétételére alkalmas eszközzel rendelkező gazdálkodó szervezetnek vagy a nevében eljáró
médiahirdetésifelület-értékesítőnek a nevére, amely az (1) bekezdés szerinti reklámszolgáltatóban, reklámközvetítőben
tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és
c) a tulajdoni részesedés mértékére.
(4) A reklámközvetítő nem működhet közre olyan, a reklám közzétételére irányuló szerződés megkötésében,
amelyben olyan médiahirdetésifelület-értékesítő is közreműködik,
a) amelyben a reklámközvetítő vagy
b) amely a reklámközvetítőben
közvetlenül vagy közvetetetten tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
5/E. § A reklámközvetítő nem minősül a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti kereskedelmi
ügynöknek.
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5/F. § Az 5/C. § és az 5/D. § (1) és (4) bekezdésének megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el,
a fogyasztóvédelmi bírság összege az elért vagyoni előny tízszerese. A fogyasztóvédelmi bírságot azzal szemben kell
kiszabni, akinél a vagyoni előny jelentkezik.”
53. §		
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény a következő
40. §-sal egészül ki:
„40. § A Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2015. évi LXXII. törvény
(a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor fennálló szerződéseket legkésőbb 2015. szeptember 30-áig kell
az e törvénynek a Módtv.-nyel megállapított rendelkezései szerint módosítani.”

11. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása
54. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetésről szóló törvény meghatározza a nyilvántartott színházak, balett- vagy táncegyüttesek,
zenekarok és énekkarok elosztható támogatásának keretösszegeit.”
55. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
24. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „nyilvántartott” szövegrész helyébe a „minősített” szöveg lép.

12. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
56. §		
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 40. § (3) és (4) bekezdésében a „2016.” szövegrész helyébe
a „2017.” szöveg lép.

13. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása
57. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény
a)
60. § (2) bekezdésében a „szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak módosítását” szövegrész helyébe
a „minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását e törvény keretei között”
szöveg,
b)
71. § (1) bekezdésében a „szervezetét a kormányhivatal szervezeti és működési szabályzata határozza meg,
amelyet” szövegrész helyébe a „szervezeti és működési szabályzatát” szöveg,
c)
73. § (1) bekezdésében a „szervezetét a központi hivatal szervezeti és működési szabályzata határozza meg,
amelyet” szövegrész helyébe a „szervezeti és működési szabályzatát” szöveg
lép.
58. §		
Hatályát veszti a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény
a)
60. § (1) és (3) bekezdése,
b)
70. § (4) bekezdése,
c)
71. § (2) bekezdése,
d)
72. § (2) bekezdése,
e)
73. § (2) bekezdése.

14. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi
CXXXVIII. törvény módosítása
59. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény
26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. §, a 4. §, az 5. §, a 10. §, a 11. § (3) bekezdése és a 24. § i) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.”
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15. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása
60. §		
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 20. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. A halgazdálkodásból származó bevételek
63. § (1) A halgazdálkodásból származó bevétel
a) az állami halász- és horgászjegy díja,
b) a halgazdálkodási haszonbérleti, valamint vagyonkezelési díj,
c) a turista állami horgászjegy díja,
d) a fogási tanúsítvány és a fogási napló díja.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti bevétel központosított bevétel.
(3) A központi költségvetésről szóló törvényben, az állami halgazdálkodási feladatok támogatására évente
meghatározott forrást a miniszter a következőkre fordítja:
a) halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták visszatelepítésének támogatása,
b) őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok gyérítése,
riasztása,
c) védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása, visszatelepítése,
d) természetes ívóhelyek, vermelőhelyek megőrzése, rekonstrukciója,
e) új ívó- és vermelőhelyek kialakítása,
f ) természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása,
g) halgazdálkodási kíméleti területek kialakítása, illetve
h) halászati őrzés támogatása, fejlesztése,
i) a halgazdálkodás hatósági, igazgatási, ellenőrzési és állami halőrzési feladatainak támogatása,
j) halgazdálkodási tárgyú tankönyv-, szakkönyv- és folyóirat-kiadás támogatása,
k) gyermek- és ifjúsági horgászok továbbképzése, iskolai horgászati szakkörök és táborok szervezése, iskolai horgászati
képzési segédanyagok készítése,
l) horgászturizmus fejlesztése,
m) horgászat megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények, illetve horgászversenyek és
a versenysport támogatása,
n) magyar halászati hagyományok és kultúra megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények
támogatása,
o) halételek és halfogyasztás népszerűsítése, az ezek érdekében tartott rendezvények és a tudatformálás támogatása,
p) a 62. § szerinti testület működésének támogatása,
q) a halgazdálkodás és a horgászat miniszter által alapított kitüntetései adományozásának támogatása,
r) nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a horgászati célú halgazdálkodási szaktanácsadás igénybevételének
támogatása.
(4) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti bevétel a halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szervének
bevétele, amelyet a következőkre fordít:
a) az e törvény szerinti halgazdálkodási nyilvántartások karbantartása, fejlesztése,
b) országos halgazdálkodási ellenőrzések szervezése, végrehajtásának koordinációja,
c) halgazdálkodási felügyelők továbbképzése, illetve
d) halpusztulások megelőzése, halpusztulások okainak felderítése és a halpusztulások okozta károk elhárítása.”

16. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása
61. §		
Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII.
törvény 191. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 77. § (1) és (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.”
62. §		
Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII.
törvény 191. § (1) bekezdésében a „2016.” szövegrész helyébe a „2017.” szöveg lép.
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17. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló
2014. évi XC. törvény módosítása
63. §		
A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi
XC. törvény 13. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység
összkormányzati költségigényét a külgazdasági ügyekért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter terjeszti
elő, és az a központi költségvetésben fejezeti kezelésű előirányzatként kell megtervezni.”

18. A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról
szóló 2014. évi XCV. törvény módosítása
64. §		
A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV.
törvény
a)
6. §-ának a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012.
évi CXXXIV. törvény 15/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az „amely legalább 15%-kal meghaladja”
szövegrész helyett az „amely legalább 10%-kal meghaladja” szöveggel, a „kétheti átlagos” szövegrész helyett
a „heti átlagos” szöveggel,
b)
7. §-ának a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény 15/E. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a „dohánytermék-értékesítéséből
származó teljes árbevételétől” szövegrész helyett az „által az adott időszakban a dohány-kiskereskedelmi
ellátótól vásárolt dohánytermékek összértékétől” szöveggel,
c)
12. §-ában a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény 24/E. §-át megállapító rendelkezése a „2015. augusztus 31-én” szövegrész helyett
a „2015. október 31-én” szöveggel
lép hatályba.
65. §		
A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV.
törvény 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 2. § (2) és (3) bekezdése, az 5–7. §, a 9–12. §, a 14. §, a 17. § (3)–(7) bekezdése és a 19. § 2015. november 1-jén
lép hatályba.”

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. Hatályba léptető rendelkezések
66. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 8. § 2015. július 1-jén lép hatályba.
A 34. §–36. §, az 50. §–52. § e törvény kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.
A 14. §, a 38. §, a 40. §, a 45. §–47. §, a 48. § a) pontja, a 49. § és a 60. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés
67. §		
Az 1. §–3. § a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011. november 8-i
2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2015. évi LXXXI. törvény
az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról*
I. FEJEZET
A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
1. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 7. § (1) bekezdés j) pontja
a következő jc) alponttal egészül ki:
[7. § (1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:
….
j) azt az összeget, amelyet]
„jc) a magánnyugdíjpénztár tagja a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése esetén
a magánnyugdíjpénztártól visszalépő tagi kifizetésként kap;”
2. §		
Az Szja tv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik –
az adóalap 15 százaléka.”
3. §		
Az Szja tv. 29/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági
hónaponként
a) egy eltartott esetén 66 670 forint,
b) kettő eltartott esetén
ba) 2016-ban 83 330 forint,
bb) 2017-ben 100 000 forint,
bc) 2018-ban 116 670 forint,
bd) 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint,
c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.”
4. §		
Az Szja tv. 29/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 335 forint.”
5. §		
Az Szja tv. a következő 44/E. §-sal egészül ki:
„44/E. § (1) A magánnyugdíjpénztár tagja társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése esetén
a visszalépés évének adóbevallásában (munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak átadott) vagy
önellenőrzésében tett nyilatkozattal, a pénztár igazolása alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának
az adókedvezmények, valamint a 44/A–44/D. § rendelkezései szerinti átutalási összeg(ek) levonása után fennmaradó
részéből a magánnyugdíjpénztár által önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba az adóévben átutalt visszalépő tagi
kifizetések 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb 300 000 forint adó visszatérítéséről.
(2) Az adóhatóság – egyebekben a 44/A. § rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával – az adó-visszatérítés
kiutalását annak az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelyhez
az (1) bekezdés szerinti összeg átutalása történt.”
6. §		
Az Szja tv. 84/G. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a kamatjövedelem juttatását megalapozó időszak 2016. január 1-je előtt kezdődött, de a jövedelem
megszerzésének időpontja a 2016. január 1-jével kezdődő időszakra esik, úgy az e törvénynek az adózással összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvénnyel megállapított 8. §-át a 2016. január 1-jétől megszolgált
kamatjövedelemre lehet alkalmazni. A 2016. január 1-jétől megszolgált kamatjövedelmet – ha a kamat juttatójának
nyilvántartásából más nem állapítható meg – a kamatjövedelem juttatását megalapozó időszak 2016. január 1-jét
követő részének és az időszak teljes időtartamának napokban számolt aránya alapján kell megállapítani.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 16-i ülésnapján fogadta el.
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7. §		
Az Szja tv. a következő 85. §-sal egészül ki:
„85. § (1) E törvénynek az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvénnyel
megállapított, illetve módosított rendelkezéseit a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett
adókötelezettségre kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) E törvénynek az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvénnyel
megállapított 7. § (1) bekezdés j) pont jc) alpontjának, 44/E. §-ának, 1. számú melléklet 4. pont 4.29 alpontjának és
6. számú melléklet II. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek pontjában szereplő táblázat 24. sorának
rendelkezését a 2015. január 1-jét követően keletkezett bevételekre is lehet alkalmazni.”
8. §		
Az Szja tv.
a)
1. számú melléklete az 1. melléklet,
b)
6. számú melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
9. §		
Az Szja tv.
a)
29/B. § (6) bekezdésében a „625 százaléka” szövegrész helyébe a „667 százaléka” szöveg;
b)
48. § (4) bekezdés b) pontjában a „családi kedvezmény, adókedvezmény” szövegrész helyébe a „családi
kedvezmény, első házasok kedvezménye, adókedvezmény” szöveg;
c)
64/A. § (7) bekezdésében az „1,19-szerese” szövegrész helyébe az „1,18-szorosa” szöveg;
d)
65. § (1) bekezdés c) pontjában az „1,19-szerese” szövegrész helyébe az „1,18-szorosa” szöveg, az „1,28-szorosa”
szövegrész helyébe az „1,27-szerese” szöveg;
e)
67/B. § (5) bekezdés c) pontjában a „16 százalék” szövegrész helyébe a „15 százalék” szöveg;
f)
72. § (2) bekezdésében az „1,19-szerese” szövegrész helyébe az „1,18-szorosa” szöveg;
g)
74/A. § (5) bekezdés a) pontjában a„16 százalék” szövegrész helyébe a„15 százalék” szöveg, záró szövegrészében
az „1,19-szerese” szövegrész helyébe az „1,18-szorosa” szöveg;
h)
76. § (3) bekezdésében az „1,19-szerese” szövegrész helyébe az „1,18-szorosa” szöveg;
i)
84/G. § (1) bekezdésében a „(2)–(5) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(5a) bekezdésben” szöveg;
j)
2. számú melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek fejezet 8. pontjában a „társadalombiztosítási járulék”
szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó” szöveg;
k)
3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek fejezet 5. pontjában a „társadalombiztosítási járulék”
szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó” szöveg;
l)
10. számú melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek fejezet 8. pontjában a „társadalombiztosítási járulék”
szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó” szöveg
lép.

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
10. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 4. § 10/b. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„10/b. elismert tőzsde: a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság által elismert tőzsde, amely
a) rendszeresen működik,
b) működését, a kereskedési rendszerhez való hozzáférést, a tőzsdei bevezetést és a szerződéskötés feltételeit
a székhelye szerinti állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által meghatározott vagy elfogadott előírások
szabályozzák,
c) olyan elszámolási rendszerrel rendelkezik, amely szerint a határidős ügyletekre napi letét-elhelyezési követelmény
vonatkozik és ez a székhely szerinti állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának értékelése szerint megfelelő
biztonságot nyújt;”
11. §		
A Tao. törvény IV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Növekedési adóhitel
26/A. § (1) A 26. §-ban és az adózás rendjéről szóló törvény 1. számú és 2. számú mellékletében foglaltaktól függetlenül,
ha az adózó
a) társasági adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy korábban kezdődött, és
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b) az adóévben és az adóévet megelőző három adóévben nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban,
és
c) az adóévi adózás előtti eredményének a megelőző adóévi adózás előtti eredményét meghaladó része
(a továbbiakban: növekedési adóhitel) eléri vagy meghaladja az adózó megelőző adóévi adózás előtti eredménye
abszolút értékének az ötszörösét, valamint
d) az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig az adóhatóság részére nyilatkozik arról,
hogy a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket kívánja alkalmazni,
akkor a növekedési adóhitel összegének vonatkozásában az adóévi adóelőleg-kiegészítési, adóbevallási és
adófizetési kötelezettségének az adóévben és az adóévet követő két adóévben – az általános szabályoktól eltérően –
e § rendelkezései alapján tehet eleget azzal, hogy a növekedési adóhitel összegének számításakor a kapott (járó)
osztalék, a kapott (esedékes) kamat összegét, valamint az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásától visszafizetési
kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz összegét, és térítés nélkül átvett eszköz
értékét, továbbá az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként
elszámolt összegét nem lehet figyelembe venni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő adózónak az adóévben az adóelőleg adóévi várható fizetendő
adó összegére történő kiegészítésekor a növekedési adóhitel összegére jutó adóelőleg összegét (ide nem értve
az adóévet megelőző adóév negatív adózás előtti eredményére jutó adóelőleget) nem kell megfizetnie.
(3) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő adózó az adóévi társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről
szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről
szóló bevallásban, vagy – ha adóelőleg-kiegészítésre nem köteles – az adóhatóság által rendszeresített külön
nyomtatványon, elektronikus úton a növekedési adóhitel várható összege vonatkozásában az adóelőleget
megállapítja, bevallja, valamint az adóévet követő adóév első és második negyedévében, a negyedév második
hónapjának 20. napjáig a növekedési adóhitel vonatkozásában megállapított és bevallott adóelőleg 25 százalékát két
egyenlő részletben megfizeti.
(4) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő adózó az adóévi társasági adóbevallásában a növekedési adóhitel
összegére jutó fizetendő adót megállapítja, bevallja és a növekedési adóhitel összegére jutó adó (3) bekezdés alapján
megfizetett adóelőlegre tekintettel megállapított összegét (ide nem értve az adóévet megelőző adóév negatív adózás
előtti eredményére jutó adó összegét) az adóévet követő adóév harmadik és negyedik negyedévében, valamint
az adóévet követő második adóévben negyedévenként, a negyedév második hónapjának 20. napjáig hat egyenlő
részletben megfizeti.
(5) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő adózó a növekedési adóhitel vonatkozásában a fizetendő
adóelőleget és adót a 6. §-ban foglaltak szerint a 19. § szerinti mértékkel állapítja meg.
(6) Ha a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazó adózó bármely okból kikerül e törvény hatálya
alól, akkor a kikerülés napjával a növekedési adóhitel korábban meg nem fizetett összege egy összegben esedékessé
válik.
(7) Nem alkalmazhatja az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket az adózó a végelszámolás, a felszámolás kezdő napját
megelőző nappal lezáruló adóévben és a végelszámolás időszaka alatt, vagy – ha végelszámolás, felszámolás nélkül
szűnik meg jogutód nélkül – utolsó adóévében.
(8) A növekedési adóhitelt igénybe vevő adózó az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat megtételének adóévét
követő két adóévben megvalósult beruházása kapcsán a növekedési adóhitel összegére jutó adó még esedékessé
nem vált összegét választása szerint csökkentheti a (9) bekezdés szerinti kedvezményezett beruházási érték 19%-ával,
legfeljebb a növekedési adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált összegének 70%-ával a (9)–(11) bekezdésekben
foglalt feltételek teljesülése esetén. A csökkentés elsőként a növekedési adóhitelre jutó legközelebbi esedékességű
adóból érvényesíthető.
(9) Kedvezményezett beruházási érték az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat adóévét követő két adóévben
az adózó (ide nem értve az adózó külföldi telephelyét) által beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett
tárgyi eszköz bekerülési értéke, de legfeljebb a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (1) bekezdés d) pontja
szerinti nyilatkozat adóévét követő adóévben, majd pedig a második adóévben bekövetkezett, a külföldi telephelyen
foglalkozatott létszám figyelmen kívül hagyásával számított növekményének és 10 millió forintnak a szorzata,
azzal, hogy a (8) bekezdés szerinti kedvezmény nem érvényesíthető olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban elszámolt
beruházásra, amely tárgyi eszközre nem számolható el vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést.
A létszámnövekményt az adóév utolsó napján a megelőző adóév utolsó napján fennálló állapothoz képest kell
meghatározni, azzal, hogy a várható létszámnövekményt év közben is figyelembe lehet venni a (8) bekezdés
szerinti csökkentés számításakor. Ha az adózó a (8) bekezdés szerinti csökkentést a várható létszámnövekményre
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tekintettel alkalmazza, azonban az adóév utolsó napján a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma nem haladja
meg a megelőző adóév utolsó napján fennálló létszámot, akkor az adózó a (8) bekezdés szerinti kedvezmény
érvényesítésének adóévét követő 30 napon belül köteles – társasági adóként – visszafizetni a nem teljesített
létszámnövekmény és 10 millió forint szorzata 19%-ának megfelelő összeget.
(10) A (9) bekezdésben meghatározott tárgyi eszköz vonatkozásában a (8) bekezdés szerint érvényesített összeget
az adóalapnál elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni.
(11) A (9) bekezdésben meghatározott beruházás esetén a kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó
a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát növelje és azokat az új munkahelyeket, amelyeket a foglalkoztatottak
átlagos állományi létszáma növekményénél figyelembe vett az első alkalommal történő betöltésük időpontját
követően legalább két éven keresztül az érintett régióban fenntartja. Amennyiben a (9) bekezdés szerint figyelembe vett
foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma csökken, az adózó a (8) bekezdés szerinti kedvezmény érvényesítésének
adóévét követő 30 napon belül köteles – társasági adóként – visszafizetni a nem teljesített létszámnövekmény és 10
millió forint szorzata 19%-ának megfelelő összeget.
(12) A növekedési adóhitelt igénybe vevő azon adózó, amely az adóbevallás megtételét követően alkalmazza
a (8) bekezdést, a (4) bekezdés szerint megállapított növekedési adóhitelre jutó adót az adóhatósághoz benyújtott
önellenőrzéssel pótlékmentesen módosíthatja.
(13) Nem alkalmazhatja a (8) bekezdés szerinti rendelkezéseket az adózó, ha a nyilatkozat megtételének adóévében
e törvény szerinti adókedvezményt vesz igénybe beruházására tekintettel, továbbá ugyanazon adóév tekintetében
a (8) bekezdés szerinti kedvezmény együttesen nem alkalmazható a 24/A. § szerinti felajánlással és a 24/B. § szerinti
jóváírással.”
12. §		
A Tao. törvény 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó a társasági adó megállapításakor az adóalapot úgy módosítja,
hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi szerződés így rendelkezik, azzal, hogy
a külföldön adóztatható jövedelmet a belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó többi jövedelme utáni társasági
adó megállapításakor figyelembe kell venni, ha nemzetközi szerződés ezt lehetővé teszi.”
13. §		
A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (9)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E törvénynek az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvénnyel
(a továbbiakban: Módosító törvény) megállapított 4. § 10/b. pontja a 2015. adóév vonatkozásában is alkalmazandó.
(10) E törvénynek a Módosító törvénnyel módosított 7. § (1) bekezdés r) pontját az adózó a 2015. adóévi
adókötelezettségének megállapítása során választása szerint alkalmazza.
(11) E törvénynek a Módosító törvénnyel megállapított, növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseit az adózó
első alkalommal a 2015. adóévi adókötelezettsége megállapítása során alkalmazhatja.
(12) A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság adózás előtti eredményét csökkenti a jogszabály
vagy kormányhatározat alapján a Magyar Állam részéről átvállalt vagy elengedett kötelezettség elszámolásából
adódó bevétel összege.
(13) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvénnyel megállapított 29/A. §
(12) bekezdését a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2015. évi adókötelezettségének
megállapítása során is alkalmazhatja.”
14. §		
A Tao. törvény 30/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/B.§ (1) E törvény 29/A. § (3) és (4) bekezdése
a) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315.,
2007.12.3., 1. o.),
b) a pályavasúti vagy a közszolgáltatási tevékenységhez nem kapcsolódó eszközök kivezetése vonatkozásában
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) E törvény 29/A. § (12) bekezdése a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint
az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i
1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást
tartalmaz.”
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15. §		
A Tao. törvény
1.
4. § 2. pontjában a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2)–(4), valamint (6)” szöveg;
2.
7. § (1) bekezdés r) pontjában a „jogkövetkezménynek az elengedése” szövegrész helyébe a „jogkövetkezménynek
az elengedése, a visszatérítése” szöveg
lép.

3. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény
módosítása
16. §

(1) Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó
tv.) 4/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi szervezet különadó megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.
(2) A pénzügyi szervezet a különadót az adóév március 10-éig megállapítja és az esedékességének megfelelő
részletezésben külön nyomtatványon bevallja, valamint negyedévenként, a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig
négy egyenlő részletben megfizeti.
(3) A 2010–2014. között jogelőd nélkül létrejött egyéb pénzügyi szervezet, a 2014. december 31-et követően
jogelőd nélkül létrejött pénzügyi szervezet, valamint a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózó a különadót
az utolsó rendelkezésre álló beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján az adóév szeptember 10-éig megállapítja,
az esedékességének megfelelő részletezésben külön nyomtatványon bevallja, valamint két egyenlő részletben
– szeptember 10-éig és december 10-éig – megfizeti.”
(2) A Különadó tv. 4/A. § (4) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A különadó alapja)
„1. hitelintézetnél a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2014. évi éves beszámoló adataiból
számított módosított mérlegfőösszeg;”
(3) A Különadó tv. 4/A. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A különadó mértéke)
„a) hitelintézet esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre
aa) 0,31 százalék 2016-ban,
ab) 0,21 százalék 2017-ben és 2018-ban,
azzal, hogy a hitelintézet által az üzleti évre (adóévre) fizetendő különadó mértéke nem haladhatja meg
a 2015. adóévben fizetett (fizetendő) különadó összegét.”
(4) A Különadó tv. 4/A. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az a hitelintézet, amely az adóévben befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, vagy kiegészítő szolgáltatást
nyújt, ezen tevékenységek vonatkozásában külön adókötelezettséget állapít meg a (4) bekezdés 3. pontjának és
a (6) bekezdés c) pontjának megfelelő alkalmazásával az adóévi beszámoló adataira figyelemmel. Ezen tevékenységek
vonatkozásában a különadót a hitelintézet az adóévet követő adóév szeptember 10-ig állapítja meg, vallja be és két
egyenlő részletben – szeptember 10-ig és december 10-ig – megfizeti.”
(5) A Különadó tv. 4/A. §-a a következő (11a)–(11f ) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) Az olyan hitelintézetnél és pénzügyi vállalkozásnál, amelynél a vállalkozói kölcsönök állománya a 2009-re
vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja és az adóévet megelőző adóévre vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja
között növekedett, az adóévre fizetendő különadó megállapításánál a (6) bekezdés szerint kiszámított összeget
csökkenti a (11c)–(11e) bekezdés szerint kiszámított összeg. Ha a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás 2009. december
31-ét követően jogelőd nélkül jött létre, a (11c)–(11e) bekezdés szerint kiszámított csökkentést legkorábban az első
adóévét követő második adóévtől kezdődően érvényesítheti, ha a vállalkozói kölcsönök állománya az első adóévére
vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja és az érvényesítés adóévét megelőző adóévre vonatkozó beszámoló
mérlegfordulónapja között növekedett.
(11b) Az adózó a (11a) bekezdés alapján akkor jogosult az adóévre fizetendő különadó összegét csökkenteni, ha
az 5. § (1) bekezdés szerinti bevallását határidőben benyújtotta.
(11c) A (11a) bekezdés szerinti csökkentés 3 milliárd forint, szorozva a vállalkozói kölcsönök állományának
a (11a) bekezdés szerinti mérlegfordulónapok között az adózónál bekövetkezett növekedése összegével, osztva
a vállalkozói kölcsönök állományának a (11a) bekezdés szerinti mérlegfordulónapok között a (11a)–(11b) bekezdés
szerinti csökkentés érvényesítésére – az 5. § (1a) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – jogosult összes
adózónál bekövetkezett növekedésének az állami adóhatóság által az 5. § (1) bekezdése szerint közzétett együttes
összegével.
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(11d) A fizetendő különadó összegét a (11a)–(11c) bekezdés rendelkezése alapján csökkentő összeg – figyelemmel
a (11e) bekezdésben foglaltakra is – nem haladhatja meg az adóévre fizetendő különadó megállapításánál
a (6) bekezdés szerint kiszámított összeg 30 százalékát.
(11e) A (11d) bekezdés alkalmazásakor a különadó-bevallás benyújtására előírt határidő utolsó napján egymás
kapcsolt vállalkozásának minősülő olyan adózókat, amelyek a (11a)–(11b) bekezdés alapján jogosultak a fizetendő
különadó összegét csökkenteni, egy adózónak kell tekinteni. E kapcsolt vállalkozások különadó-bevallásukban
feltüntetik:
a) az egy adózónak tekintendő valamennyi kapcsolt vállalkozás megnevezését és adószámát;
b) az érintett kapcsolt vállalkozásokat a (11c) bekezdés alapján megillető csökkentés összegét külön-külön és
együttesen;
c) az érintett kapcsolt vállalkozások által a (6) bekezdés szerint kiszámított fizetendő különadó összegének
30 százalékát külön-külön és együttesen;
d) az érintett kapcsolt vállalkozások által a fizetendő különadó összegének megállapításánál külön-külön számításba
vett csökkentést, továbbá ezek együttes összegét, amely nem haladhatja meg a b) pont szerinti, továbbá a c) pont
szerinti együttes összeget.
(11f ) A pénzügyi szervezetek különadójának fizetendő összegét törvény rendelkezése alapján csökkentő további
tételt a hitelintézet csak a (11a)–(11e) bekezdés szerinti csökkentés összegével csökkentett különadó összegéig
érvényesítheti.”
17. §		
A Különadó tv. 5. §-a a következő (1)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A vállalkozói kölcsönök állományának növekedését a 4/A. § (11a) bekezdésében és a 7. § 14. pont
oa)–oc) alpontjában meghatározott adózó adóévenként megállapítja, valamint az állami adóhatóság által e célra
rendszeresített külön nyomtatványon, elektronikus úton az adóév február 25-ig bevallja. A bevallás elmulasztása
esetén igazolási kérelem benyújtásának, a bevallás hibája esetén az adózó javára történő (adózói vagy adóhatósági)
javításnak, megállapításnak nincs helye. A bevallások alapján az állami adóhatóság a 4/A. § (11c) bekezdés és 7. §
14. pont pa) alpontja szerinti adatokat az adóév március 5-ig bárki által hozzáférhető módon honlapján közzéteszi.
Ha a bevallás önellenőrzése vagy ellenőrzése eredményeként az állami adóhatóság által közzétett adat módosul,
a módosított adatot az állami adóhatóság az önellenőrzés benyújtását, illetve határozatának jogerőre emelkedését
követő 30 napon belül az ismertetett módon közzéteszi; e rendelkezés alkalmazásában jogerős az a határozat,
amelynek bírói felülvizsgálata nincs folyamatban, ha a bírói felülvizsgálat kezdeményezésére előírt határidő már
letelt. A 4/A. § (11c) bekezdése és 7. § 14. pont pa) alpontja szerinti adatok módosításának közzétételétől kezdődően
az adózó – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az adózás rendjéről szóló törvény önellenőrzésre irányadó
rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával jogosult benyújtott különadó-bevallását módosítani, ellenőrzéssel
lezárt időszak esetén pedig ismételt ellenőrzést kérni.
(1a) Az adózó az (1) bekezdés szerinti bevallásában, a Magyar Nemzeti Bank részére elkészített évközi jelentéseit
alátámasztó nyilvántartásai alapján az adóév egyes hónapjaira elvégzett zárlatokat figyelembe véve, adatot szolgáltat
a vállalkozói kölcsönök állományának az adóévet megelőző adóévi átlagos összegéről. Ha a vállalkozói kölcsönök
állományának az adóévet megelőző adóévi átlagos összegét a vállalkozói kölcsönök állományának az adóévet
megelőző adóévre vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapjára megállapított összege kiugróan meghaladja,
a 4/A. § (11a)–(11c) bekezdése szerinti csökkentés érvényesítése érdekében az adózó köteles bizonyítani, hogy
a vállalkozói kölcsönök nyújtásakor az adóévet megelőző adóévben (különös tekintettel annak utolsó negyedévére
és utolsó hónapjára) magatartása nem volt ellentétes a rendeltetésszerű joggyakorlásnak az adózás rendjéről szóló
törvényben meghatározott alapelvével. A 4/A. § (11a)–(11c) bekezdése szerinti csökkentés érvényesítése érdekében
az adózó köteles bizonyítani, hogy a vállalkozói kölcsönök nyújtásakor az adóévet megelőző adóévben magatartása
és az a) pontban említett kapcsolt vállalkozása vagy kapcsolt vállalkozásai magatartása nem volt ellentétes
a rendeltetésszerű joggyakorlásnak az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott alapelvével, ha
a) az adóévet megelőző adóévben kapcsolt vállalkozásai között volt olyan hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, amely
a 4/A. § (11a)–(11c) bekezdése szerinti csökkentés érvényesítésére nem jogosult, valamint
b) az adózó 2015. május 31-ét követően alakult, vagy az adózónál a vállalkozói kölcsönök állománya (a megelőző
időszakhoz viszonyítva) 2015. május 31-ét követően kiugróan megemelkedett.
(1b) A 4/A. § (11a)–(11c) bekezdése szerinti csökkentés érvényesítése érdekében a vállalkozói kölcsönök állománya
növekedésének megállapításakor szükséges első (korábbi) beszámolóban szereplő, a csökkentés kiszámításának
alapjául szolgáló adatok helyességét az állami adóhatóság a beszámoló mérlegfordulónapját követő tíz éven belül
jogosult ellenőrizni.”
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(1) A Különadó tv. 7. §-a a következő 5. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„5. vállalkozói kölcsönök állománya: a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződés alapján az Európai Gazdasági
Térség tagállamában székhellyel rendelkező adóssal szemben fennálló, értékpapírban nem rögzített követelések
együttes könyv szerinti értéke, kivéve az olyan követelések együttes könyv szerinti értékét, amelyek kötelezettje
a) a Hpt. 6. § 28. pontjában meghatározott fogyasztó,
b) állam, helyi önkormányzat vagy költségvetési szerv,
c) központi bank, továbbá kötelező betétbiztosítási vagy befektetővédelmi feladatot ellátó jogi személy,
d) a 7. § 3. pontja szerinti pénzügyi szervezet (ideértve az egyéb monetáris intézményeket, az egyéb pénzügyi
közvetítőket, a pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőket, a biztosítókat és nyugdíjpénztárakat, valamint
a székhelyük szerinti államban a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv ellenőrzése, felügyelete alatt
álló jogi személyeket, egyéb jogalanyokat is),
figyelembe véve, hogy
e) a vállalkozói kölcsönök állományát és annak változását (növekedését, csökkenését) az adózó a számvitelről szóló
törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek rendelkezései szerint vezetett, a Magyar Nemzeti
Bank részére készített jelentéseit alátámasztó nyilvántartásainak megfelelően állapítja meg,
f ) átalakulást, egyesülést és szétválást követően a jogutód a vállalkozói kölcsönök állományának változását a jogelőd
irányadó beszámolójában szereplő adatokat figyelembe véve – átalakulás esetén azzal egyezően, egyesülés esetén
azokat összesítve, szétválás esetén azokat megosztva – állapítja meg,
g) szétválás esetén a jogelőd irányadó beszámolójának alapjául szolgáló leltárban és a végleges átalakulási
vagyonleltárban egyaránt szereplő vállalkozói kölcsönöket a jogutódok között a végleges átalakulási vagyonleltár
szerinti megosztásuk szerint, de az irányadó beszámoló alapjául szolgáló könyv szerinti értéküknek megfelelően kell
számításba venni, míg az irányadó beszámoló alapjául szolgáló leltárban még szereplő, de a végleges átalakulási
vagyonleltárban már nem szereplő vállalkozói kölcsönök együttes (az irányadó beszámoló alapjául szolgáló) könyv
szerinti értékének összegét a jogutódok között a jogelődjük végleges vagyonmérlege szerinti (könyv szerinti értéken
számításba vett) saját tőkéjéből történő részesedésük arányában kell megosztani,
h) az f )–g) pont alkalmazásakor kiválás esetén a fennmaradó adózó egyszerre minősül jogelődnek és jogutódnak.”
(2) A Különadó tv. 7. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„13. befektetési alapkezelő: a Kbftv. szerinti befektetési alapkezelő, ide nem értve a kockázati tőkealap-kezelőt;”
(3) A Különadó tv. 7. § 14. pontjának nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„14. módosított mérlegfőösszeg: az éves beszámoló mérlegében szereplő eszközök értékének együttes összege
(a mérlegfőösszeg), csökkentve az o)–r) alpont szerint kiszámított kiegyenlítő tétellel, továbbá”
(4) A Különadó tv. 7. § 14. pontja a következő o)–r) alponttal egészül ki:
[14. módosított mérlegfőösszeg: az éves beszámoló mérlegében szereplő eszközök értékének együttes összege
(a mérlegfőösszeg), csökkentve]
„figyelembe véve, hogy
o) kiegyenlítő tétel érvényesítésére jogosult, feltéve, hogy az 5. § (1) bekezdés szerinti bevallását határidőben
benyújtotta,
oa) az a 2014-ben jogelőd nélkül megalakult hitelintézet, amelynek a 2015-re vonatkozó különadó-fizetési
kötelezettsége alapjául szolgáló éves beszámolójában a mérlegfordulónapon vállalkozói kölcsönök állománya
szerepelt,
ob) az a 2010 és 2013 között jogelőd nélkül megalakult hitelintézet, amelynél a vállalkozói kölcsönök állománya
a 2015-re vonatkozó különadó-fizetési kötelezettsége alapjául szolgáló éves beszámolója mérlegfordulónapja és
a 2014. évi éves beszámoló mérlegfordulónapja között növekedett,
oc) az oa)–ob) alpont hatálya alá nem tartozó olyan hitelintézet, amelynél a vállalkozói kölcsönök állománya a 2009-re
vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja és a 2014. évi éves beszámoló mérlegfordulónapja között növekedett,
p) a kiegyenlítő tétel, a q)–r) alpontban foglaltakat is figyelembe véve, egyenlő azzal a szorzattal, amelynek
pa) első tagja a vállalkozói kölcsönök állományának a 4/A. § (11a) bekezdése szerinti mérlegfordulónapok között
a hitelintézetnél bekövetkezett növekedése, osztva a vállalkozói kölcsönök állományának a 4/A. § (11a) bekezdése
szerinti mérlegfordulónapok között az o) alpont szerint a kiegyenlítő tétel érvényesítésére jogosult összes hitelintézetnél
együttesen bekövetkezett [az állami adóhatóság által az 5. § (1) bekezdés szerint közzétett]növekedésével,
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pb) második tagja 7 milliárd forint, osztva a hitelintézetre irányadó adómértékkel, azon hitelintézetek vonatkozásában,
amelyek a felső adómértéket is alkalmazzák ez utóbbi adómértékkel,
q) a 2014-ben jogelőd nélkül megalakuló hitelintézetnél a vállalkozói kölcsönök állományának az irányadó
mérlegfordulónapok között bekövetkezett növekedésének kell tekinteni a vállalkozói kölcsönök állományának
a 2015-re vonatkozó különadó-fizetési kötelezettsége alapjául szolgáló beszámolójának mérlegfordulónapjára
megállapított összegét,
r) a hitelintézetet megillető kiegyenlítő tétel nem haladhatja meg a 2014. évi éves beszámoló mérlegfőösszegének
30 százalékát; e rendelkezés alkalmazásakor a különadó-bevallás benyújtására előírt határidő utolsó napján egymás
kapcsolt vállalkozásának minősülő olyan adózókat, amelyek az o) alpont szerint a kiegyenlítő tétel érvényesítésére
jogosultak, egy adózónak kell tekinteni; e kapcsolt vállalkozások különadó-bevallásukban feltüntetik:
ra) az egy adózónak tekintendő valamennyi kapcsolt vállalkozás megnevezését és adószámát;
rb) az érintett kapcsolt vállalkozásokat külön-külön a p) alpont alapján megillető kiegyenlítő tételt, valamint ezek
együttes összegét;
rc) az érintett kapcsolt vállalkozások esetében külön-külön a 2014. évi éves beszámoló mérlegfőösszegének
30 százalékát, valamint ezek együttes összegét,
rd) az érintett kapcsolt vállalkozások által a módosított mérlegfőösszeg megállapításánál külön-külön számításba
vett kiegyenlítő tételt, továbbá ezek együttes összegét, amely nem haladhatja meg sem az rb) alpont szerinti, sem
az rc) alpont szerinti együttes összeget;”
19. §		
A Különadó tv. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § A Kormány a hitelintézetek 4/A. § szerinti különadó-megállapítási, -bevallási és -megfizetési kötelezettsége
vonatkozásában a 2019-től alkalmazandó adókulcs (adókulcsok) mértékére legkésőbb 2018. október 31-ig tesz
javaslatot.”
20. §		
A Különadó tv.
a)
4/A. § (12)–(37) bekezdése,
b)
7. § 23. pontja, és
c)
7. § 24. pontja
hatályát veszti.

II. FEJEZET
KÖZVETETT ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
4. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása
21. §		
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 259. § 9/A. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„9/A. közcélú adomány: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége
támogatására, az oktatási intézmény részére az alapító okiratában meghatározott tevékenysége támogatására,
valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására fordított termék,
szolgáltatás, feltéve hogy
a) az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem vagy csak
látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű, az oktatási intézmény esetében az alapító okiratában meghatározott,
továbbá az egyházi jogi személy esetében törvényben meghatározott tevékenységét,
b) az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető
tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek
vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek
az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás, és
c) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, az oktatási intézmény, illetve az egyházi jogi személy által
kiállított olyan igazolással, amely tartalmazza az adományozó és az adományozott nevét, székhelyét vagy állandó
lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt;”
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22. §		
Az Áfa tv. a következő 298. §-sal egészül ki:
„298. § A 3. számú melléklet I. részének az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi
LXXXI. törvénnyel megállapított 49. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. § szerint
megállapított időpont 2016. január 1-jére vagy azt követő napra esik.”
23. §		
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. része a 3. melléklet szerint módosul.

III. FEJEZET
EGYES ÁGAZATI ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
5. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása
24. §		
A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Távhő. törvény)
6. § (2) bekezdés b) pontjában az „a helyi önkormányzat” szövegrész helyébe az „az állam vagy a helyi önkormányzat”
szöveg lép.
25. §		
A Távhő. törvény 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E törvénynek az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvénnyel módosított
6. § (2) bekezdés b) pontját a 2015. adóévi adókötelezettségre az adózó választása szerint alkalmazza.”

6. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása
26. §		
A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvatv.) 3. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adókötelezettség közművezeték létesítése esetén a közművezeték tényleges használatbavételét követő
hatodik év első napján keletkezik.”
27. §		
A Kvatv. 7. alcíme a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Ha a meglévő hírközlési vezetékhálózaton olyan hálózatfejlesztést hajtanak végre, amely a hálózat előfizetői
szakaszán lehetővé teszi a legalább 100 Mbps sebességű adatkapcsolati hozzáférést, akkor a vezetékhálózat
hálózatfejlesztéssel érintett szakaszának használatbavételét követő öt évben az adó alapja a hálózatfejlesztéssel
érintett szakasz méterben kifejezett hosszával csökkenthető.”
28. §		
A Kvatv. 9. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„9. Záró rendelkezések”
29. §		
A Kvatv. 9. alcíme a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E törvénynek az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvénnyel
megállapított
a) 3. § (1) bekezdését annak hatálybalépését követően használatba vett közművezetékre,
b) 11. §-át annak hatálybalépését követően hálózatfejlesztéssel érintett hírközlési vezetékszakaszra
kell alkalmazni.”

7. A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény
módosítása
30. §		
A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény (a továbbiakban:
Doveho tv.) 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„2. dohánytermék gyártására és kereskedelmére irányuló tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben
(a továbbiakban: Jöt.) meghatározott dohánytermék
a) adóraktár-engedélyese,
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b) importálója vagy
c) bejegyzett kereskedője
e minőségében végzett vagy végez, feltéve, hogy a dohánytermék gyártására, a Jöt.-ben meghatározott
szabadforgalomba bocsátásra vagy magyarországi forgalomba hozatalára, kereskedelmére irányuló tevékenységéből
származó nettó árbevétele az adóévben elérte az összes nettó árbevétele 50%-át;”
31. §		
A Doveho tv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A hozzájárulás fizetésére az a jogi személy köteles, amely Magyarországon dohánytermék gyártására és
kereskedelmére irányuló tevékenységet folytat (a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett).”
32. §		
A Doveho tv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettnek az adóévben elért nettó árbevétele (a továbbiakban:
adóalap).”
33. §

(1) A Doveho tv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hozzájárulásra kötelezett a fizetési kötelezettségét az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig állapítja
meg és vallja be az e célra rendszeresített nyomtatványon az állami adóhatósághoz.”
(2) A Doveho tv. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az adóévi hozzájárulás – legfeljebb az egyébként fizetendő hozzájárulás 80%-áig – csökkenthető a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 7. pontja alapján az adóévben beruházásként elszámolt összeg 30%-ának
és a beruházás megvalósításához igénybevett állami vagy uniós támogatások összegének pozitív különbözetével.”
(3) A Doveho tv. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az adóév 12 hónapnál rövidebb, a fizetendő hozzájárulás összege az adóévi 4. § szerinti adóalapnak az adóév
naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összegéből az 5. § szerinti mértékkel megállapított összeg
adóév naptári napjaival arányos része.”

34. §		
Hatályát veszti a Doveho tv. 7. §-ából az „és 2015. december 31-én hatályát veszti” szövegrész.
35. §		
A Doveho tv. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E törvénynek az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvénnyel
megállapított rendelkezéseit első ízben abban az adóévben kell alkalmazni, amelynek első napja 2015. szeptember 1.,
utolsó napja pedig a 2015. szeptember 1-jét magában foglaló üzleti év utolsó napja, azzal, hogy ebben az adóévben
nettó árbevétel alatt a 2015. szeptember 1. napját magában foglaló üzleti évben elért, a számvitelről szóló törvényben
meghatározott értékesítés nettó árbevételét kell érteni.”

IV. FEJEZET
HELYI ADÓK
8. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
36. §		
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/C. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő
vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja
az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos,
védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül,
amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.”
37. §		
A Htv. 52. §-a a következő 23. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„23. háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként –
külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet
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végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik;”

V. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ
MÓDOSÍTÁSOK
9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
38. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény
a)
19. § (4) bekezdésében a „havi összege 6930 forint (napi összege 231 forint)” szövegrész helyébe a „havi összege
7050 forint (napi összege 235 forint)” szöveg,
b)
24/A. § (3) bekezdésében a „16 százaléka” szövegrész helyébe a „15 százaléka” szöveg,
c)
51. § (2) bekezdésében a „16 százaléka” szövegrész helyébe a „15 százaléka” szöveg,
d)
51/A. § (2) bekezdésében a „16 százaléka” szövegrész helyébe a „15 százaléka” szöveg,
e)
51/A. § (3) bekezdésében a „16 százaléka” szövegrész helyébe a „15 százaléka” szöveg
lép.

VI. FEJEZET
A SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZÉSÉT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
10. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
39. §		
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A játékkaszinók játékadójának 3%-át játékosvédelmi vagy karitatív célra kell fordítani. E rendelkezés
alkalmazásában játékosvédelmi célnak minősül különösen a játékosok által ingyenesen, 0–24 óra között hívható
telefonos ügyfélszolgálat (zöld szám) fenntartása, a játékosok részére a szociális ellátórendszer keretében elérhető
közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó, illetve folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a szerencsejátékkal
kapcsolatos, esetleges káros mentális, pszichikai vagy szociális hatások megelőzése, kezelése.”

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. Hatályba léptető rendelkezések
40. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 12. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
A 30. §–35. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
Az 1. §–9. §, a 16. §–20. §, a 22. §–23. §, a 36. §–39. § és az 1–3. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Jakab István s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2015. évi LXXXI. törvényhez
Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pontja a következő 4.29. alponttal egészül ki:
(4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.29. a Nemzeti Tehetség Program keretében a kiemelkedően tehetséges fiatalok és a kiemelkedő tehetséggondozó
magánszemélyek számára pályázatban meghatározott feltételekkel és módon folyósított ösztöndíj.”

2. melléklet a 2015. évi LXXXI. törvényhez
Az Szja tv. 6. számú melléklet II. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek pontjában szereplő táblázat
24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám)

„24.

Szőlővenyige, fás szárú energetikai ültetvényről lekerülő tűzifa, faforgács,
fűrészpor és fahulladék

4401-ből”

3. melléklet a 2015. évi LXXXI. törvényhez
Az Áfa tv. 3. számú mellékletének I. része a következő 49. ponttal egészül ki:
(I. rész: termékek
Sorszám

Megnevezés

vtsz.)

„49.

Házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

0203-ból
(kivéve: 0203
1110, 0203 2110)”
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2015. évi C. törvény
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről*
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről a következő
törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG
ÉRTÉKE
1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei
1. §		
Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2016. évi
a)
bevételi főösszegét 15 800 364,6 millió forintban,
b)
kiadási főösszegét 16 561 999,1 millió forintban,
c)
hiányát 761 634,5 millió forintban
állapítja meg.
2. §		
Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek és a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott
központi támogatási előirányzatoknak a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését
az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke
3. §

(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése
alapján az államháztartás 2016. december 31-ére tervezett adóssága 303,7 forint/euró, 289,4 forint/svájci frank és
276,3 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 25 898,5 milliárd forint.
(2) 2016. december 31-én az államadósság-mutató
a)
számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 25 803,9 milliárd forint,
b)
nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 35 188,0 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2016. december 31-ére tervezett mértéke 73,3%.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2015. év utolsó napján
várható 74,3%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése
követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai
4. §

(1) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
alcímen a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-,
gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi
jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2016. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és
az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.
(2) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különféle kifizetések alcímen
a)
a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói
kifizetésekre,

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el.
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b)

az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői
illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,
c)
a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek
korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatásmegtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,
d)
az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásánál jelentkező többlet személyi juttatások és az azokhoz
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,
e)
a Bíróságok és az Ügyészség esetében a jogszabály-módosítás következtében jelentkező többlet személyi
juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.
(3) A Kormány a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különféle kifizetések alcím előirányzatából a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címre, – a 3. mellékletben
szereplő I. pont 2. alpont szerinti Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen
– átcsoportosíthat, ha a helyi önkormányzati létszámleépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló előirányzat már
felhasználásra került.
(4) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 3. Ágazati életpályák alcímen – jogszabály alapján – járó
többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
kifizetésére.
(5) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél
foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a 2016. évi adó- és
járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is
nyilatkozik – a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságáról,
az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről,
illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket
a Kormány rendeletben állapítja meg.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések
5. §

(1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitel, kölcsön felvételére, kötvény kibocsátására, garancia és kezesség vállalására
nem jogosult.
(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint
összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és – a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel –
a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének
keretében hagyja jóvá.
(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a)
28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2016. évben 25,0 millió forint,
b)
33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2016. évben 25,0 millió forint,
c)
35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2016. évben 25,0 millió forint,
d)
36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2016. évi összesített bruttó
forgalmi értéke – az (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 20 000,0 millió forint
lehet.
(4) Az állam javára megszerzett
a)
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe átadott ingatlanok és
b)
a PPP-konstrukcióban létrehozott sport- és oktatási létesítmények
a (3) bekezdés d) pontjában foglalt keretszámra tekintet nélkül, ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók.
(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a)
11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2016. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi
érték,
b)
11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2016. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében
25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,
c)
13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2016. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték
képezi.
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(6) A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében álló, állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből és hasznosításából
származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési
bevételek alcímen, és 1. cím, 2. Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton vagy jogcímen kell
elszámolni. Ezek a bevételek a 2016. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezelő
Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában
legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási
előirányzatainak növelését.
(7) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított, értékesítésre
kijelölt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott állami vagyonába tartozó állami tulajdonú ingatlanok
értékesítéséből származó – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó –
bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2016. évben a központi költségvetési szerv
költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használhatók
fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében – legfeljebb a 2016. évben pénzforgalmilag teljesült
értékesítési bevételek mértékéig – új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését
engedélyezheti e költségvetési fejezetben.
(8) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok (7) bekezdés szerinti
értékesítése esetén a befolyó bevételeket, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonnal kapcsolatos
egyéb bevételeket a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 28. cím, 1. alcím, 1. Az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni.
E bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2016. évben a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel a (7) bekezdésben
meghatározott módon.
(9) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. A Magyar
Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. §
(2) bekezdése szerinti kiadást, mely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült
összege 100%-ának mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető. A túllépés mértékének
számítása során az előirányzat összegének megállapításakor nem vehető figyelembe az előirányzat javára év közben
a Kormány döntésével biztosított többlet.
(10) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó
bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2016. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai
eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, illetve az értékesítési eljárások során
felmerült kiadások fedezetére használhatja fel. A 2016. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi
Minisztérium fejezet, 2. cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím bevételeként kell elszámolni.
(11) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok
jogcímcsoport előirányzat a Kormány engedélyével 2016. szeptember 30. után túlléphető azzal, hogy ezen túllépés
és a 19. § (4) bekezdésben foglalt tartalékösszeg-felhasználás együttes összegének figyelembevételével sem
haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról
szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint benyújtott jelentésben
(a továbbiakban: EDP jelentés) szereplő 2016. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) a GDP 2,0%-át.
6. §

(1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási
előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére
használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím
kiadási előirányzatának felhasználásáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért
felelős miniszter együttesen dönt.
(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott
jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb
a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes
összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.
(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási
előirányzatain belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes
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kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg a 3000,0 millió forintot és nem
történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.
(4) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat.
(5) A frekvenciahasználati jogosultság értékesítéséből származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni.
7. §

(1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplő
kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő
növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti
tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért
felelős miniszter együttesen dönt.
(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott
jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb
a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes
összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

8. §

(1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságok felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi jogok
gyakorlására feljogosított szervezet által, e minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat központi
kezelésű előirányzatként kell megtervezni és elszámolni. A tulajdonosi joggyakorló szervezet az általa e minőségében
a 2016. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről a fejezetet irányító szervet
és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A fejezetet irányító szerv e tulajdonosi joggyakorlói
minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet kivételével – a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat
létre, erről az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr.
tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel
50%-áig, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag
teljesült bevétel 25%-áig teljesíthet kiadást a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági
Zöldítési Rendszer jogcímcsoporton.
(3) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2016. évi
értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-áig, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási
egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-áig teljesíthet kiadást a XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoporton.
(4) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007.
évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevétel
a)
50%-ával az államháztartásért felelős miniszter a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím,
1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport előirányzatát,
b)
50%-ával az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím,
35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát
megnövelheti. Az államháztartásért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából
befolyó bevételek elszámolására a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím,
3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.
(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) és (3) bekezdésben meghatározott
– az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez
kötött mértékű – kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei
9. §

(1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 21 218,0 millió forintot,
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot köteles 2016. évben befizetni a bevételeiből
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(5)
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a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet
követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.
Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles 2016. évben befizetni a bevételeiből – az államháztartásért
felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint – a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége
az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december
10-e.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2029,1 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a központi
költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt
december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 220,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés
javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december
hónapban 10-ei befizetési időpontra.
A fővárosi és megyei kormányhivatal 837,4 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés
javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december
hónapban 10-ei befizetési időpontra.
A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés
javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december
hónapban 10-ei befizetési időpontra.
Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget,
a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2016. december 20-áig kell teljesíteni.
A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött
és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati
jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat – a 2016. évi költségvetésbe
már beépült megtakarítások kivételével – kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár „A zárolt álláshelyekhez
kapcsolódó megtakarítások befizetései” megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú számlájára, a központi
költségvetés javára.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések
10. §

(1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen
3808,7 millió forintot utal át a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 7. Társadalmi Megújulás Operatív Program
– Nemzeti Foglalkoztatási Alap jogcímcsoport javára. Az átutalást az első negyedévben kell teljesíteni.
(2) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram címen rendelkezésre álló előirányzat nyújt
fedezetet az e törvény hatályba lépése előtt keletkezett, 2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.
(3) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó
MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai
innováció támogatása cím terhére 2016. évben 1426,0 millió forint támogatást kell biztosítani.
(4) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a 2016. évben a központi költségvetés javára összesen
17 000,0 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon kívüli
finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.
(5) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2016. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 21 294,1 millió forint,
amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések
11. §

(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös
méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió
forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.
(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének
javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.
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8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések
12. §

(1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag
a)
a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5.
Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi
ellátások megtérítése jogcím között és
b)
a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék
jogcímről a jogcímcsoport 1–18. jogcímére
csoportosíthat át.
(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1–18.
jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás
jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatait megemelheti.
(3) A Kormány a 15. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget is módosíthatja az (1) bekezdés b) pontjában
foglalt átcsoportosítással, vagy a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

13. §

(1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül
az 1–18. jogcímek között, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között, valamint az 5. Gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségbiztosításért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.
(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport
előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz
támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások
megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
átcsoportosíthat.
(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport,
1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást
biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek
jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatási céltartalékot a 2. cím, 3. alcím,
4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímeire átcsoportosíthat azzal, hogy a 2. jogcím esetében
az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.
(4) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,
a)
4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a gyógyszertámogatással,
b)
5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a gyógyászati segédeszköz
támogatással
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő – a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport,
1. Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések
jogcím előirányzaton felül befolyt – bevételek összegével.
(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím
előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport,
1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító
gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím
bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.
(6) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 22. Alapellátás
megújításának II. üteme jogcímről a jogcímcsoport 1–3. és a 13. jogcímére, kiemelten az 1. Háziorvosi, háziorvosi
ügyeleti ellátás jogcím javára az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével átcsoportosíthat.

14. §		
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az időarányoshoz viszonyított
évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport,
az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett
egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.
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(1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza
az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében
igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott
feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.
(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek
előirányzatai együttesen 5000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének
finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását
a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével engedélyezheti.
(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport
tartalmazza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati
segédeszközök kiadásait is.
(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím
előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

16. §		
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat
terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj
megállapítására együttesen 200,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére
különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 5611,3 millió forint, gyógyszertámogatásra
8100,0 millió forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei
17. §		
Az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 4. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés
külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre
18. §

(1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot
a)
az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és
b)
az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím
előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.
(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak
csökkentésére.
(3) Az Országgyűlés – az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 30. § (3) bekezdése és
40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között
együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével – magának tartja fenn a jogot
a)
az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet, a IV. Alapvető Jogok
Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VIII. Ügyészség fejezet,
a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet és a XXXIV. Magyar
Művészeti Akadémia fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,
b)
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
alcím előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport,
a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport, az 5. Kistelepülési és szórvány egyházi
támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi
személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak jogcím, valamint a 4. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi
személyek jövedelempótléka – Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím előirányzatai
csökkentésére.
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11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének
különleges jogosítványai
19. §

(1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány
irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra
a)
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat-, és
intézmény átadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,
b)
a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók – így különösen az egyházi jogi
személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és
a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó – közötti, a 2. melléklet szerint támogatott
feladat átadás-átvétele esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével az érintett
fejezetet irányító szervek jogosultak.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja és a 35. § szerinti esetek kivételével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet kiadási
előirányzatai terhére, illetve javára történő előirányzat-átcsoportosításra, valamint e fejezet címrendjének és a címrend
alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére a Kormány egyedi határozatban jogosult.
(3) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím előirányzatából legfeljebb 40 000,0 millió forint az EDP
jelentés 2016. március 31-ig történő benyújtását követően használható fel az (5) bekezdés figyelembevételével,
amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány – a felhasználni kívánt tartalékösszeg
figyelembevételével – nem haladja meg a GDP 2,0%-át.
(4) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím előirányzatának a (3) bekezdésen felüli része az EDP jelentés
2016. szeptember 30-ig történő benyújtását követően használható fel az (5) bekezdés figyelembevételével, amennyiben
a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány – a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével – nem
haladja meg a GDP 2,0%-át.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti összeg felhasználásáról a Kormány határozatban dönt, amelyet az államháztartásért
felelős miniszter készít elő, ennek során bemutatja a Kormány számára
a)
a 2016. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,
b)
a 2016. évre várható EDP-hiány és
c)
a 2016. évre várható államadósság
alakulását, továbbá javaslatot tesz a kiadási előirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.
(6) A X. Igazságügyi Minisztérium fejezetben, XI. Miniszterelnökség fejezetben, XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezetben, XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetben, XIV. Belügyminisztérium fejezetben, XV. Nemzetgazdasági
Minisztérium fejezetben, XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetben, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben,
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetben, XIX. Uniós Fejlesztések fejezetben, XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetben, XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezetben és a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal fejezetben, valamint a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezetben, LXIII.
Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetben, LXV. Bethlen Gábor Alap fejezetben, LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
fejezetben, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezetben, LXVIII. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
fejezetben lévő fejezeti stabilitási tartalék előirányzatokat 2016. október 1-ét megelőzően nem lehet felhasználni.
(7) A Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára határozatban dönt – a fejezetek költségvetési
folyamatainak értékelése alapján – a (6) bekezdésben meghatározott fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok
felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról.

20. §

(1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (2) és (4) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre,
jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra – felmérés alapján – átcsoportosíthat.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb
6250,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát
legfeljebb 1687,5 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően meghatározott
adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek.
(3) A 10. mellékletben meghatározott előirányzatok terhére új kötelezettséget vállalni az államháztartásért felelős
miniszter előzetes egyetértésével lehet. Az államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásra jogosult
kérésére az egyetértést az érintett negyedévben esedékes új kötelezettségvállalások mindegyikére általánosan
is megadhatja. Az egyetértés megadása során figyelemmel kell lenni a 19. § (5) bekezdés a)–c) pontjában foglalt

1472

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

folyamatok és mutatószámok alakulására, ezen belül az állami vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó,
a 10. mellékletben szereplő bevételek éven belüli időbeli teljesülésére.
21. §

(1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója
a)
a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat
a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,
b)
a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím
terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,
c)
a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. Államfői Protokoll kiadásai jogcímcsoport terhére
a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges,
d)
a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím
terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos
feladatok ellátása érdekében szükséges.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.
(3) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére
átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.
(4) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 2. cím, 1. OECD ROK alcím terhére
átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.

22. §

(1) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői
protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha
az a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az átcsoportosított előirányzat
terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője
jogosult.
(2) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 3. Konzultációk
kiadásai jogcímcsoport terhére a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított
előirányzat terhére történő visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.
(3) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői
protokoll jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára.
(4) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 60. Fővárosi
és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI.
Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.
(5) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím,
66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12.
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.
(6) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 3. alcím,
1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1.
Miniszterelnökség cím javára.
(7) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 46. Ludovika
Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
cím javára.

23. §		
A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcímcsoport kiadási
előirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét, a XII.
Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport
kiadási előirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások
korábbi években vállalt és 2016. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. A XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatról kell
teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2016. évet terhelő
kiadásait is.
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24. §		
A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére fejezeten belül címekhez és más fejezetek
javára átcsoportosíthat. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak
a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.
25. §		
A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
fejezet, 25. cím, 4. alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat
a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.
26. §

(1) A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet, 7. cím, 1. alcím, 5. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése jogcímcsoport
terhére átcsoportosíthat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím és a 20. cím, 8.
alcím, 1. Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok jogcímcsoport javára, valamint a XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 4. Balassi Intézet cím javára.
(2) A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat
jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97
500,0 millió forintot.

27. §		
A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi
tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok
végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – ide értve címen belül a kiemelt
előirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosíthat.
28. §

(1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport és a 2. cím, 3. Szociális és
gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím között az állam fenntartói feladatainak
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervnek a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális, vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti
szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló – megállapodásának, illetve ellátási szerződésének év közben
bekövetkező változásaira tekintettel átcsoportosíthat.
(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. és 24. alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím
26. jogcímcsoport költségvetési támogatási előirányzatai – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – tartalmazzák
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételeket.
(3) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia
rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési támogatási
előirányzata tartalmazza a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, a távszerencsejáték
játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó bevételt. Amennyiben e három játékadó
2016. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen meghaladja a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá
az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport tervezett költségvetési támogatási előirányzatát, akkor a tervezett
előirányzat és a teljesült bevétel különbségének biztosítására a Kormány határozatával a sportról szóló 2004. évi
I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím,
5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.
(4) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások,
utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása jogcímcsoport költségvetési
támogatási előirányzata biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
Szjtv.) 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok teljesítését.
(5) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli
támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzatának felhasználásához egyedi 50,0 millió forint értékhatárt elérő és azt
meghaladó összegnél az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.
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(6) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-át a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára
kell bevételként elszámolni.
(7) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 8. Szociális humánszolgáltatók
részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő
támogatások jogcímcsoport és a 20. cím, 19. alcím, 9. Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék jogcímcsoport között átcsoportosíthat.
(8) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. Támogató szolgáltatások,
közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása jogcímcsoport
és a 20. cím, 19. alcím, 10. Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása jogcímcsoport
között átcsoportosíthat.
(9) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a feladatellátásban 2016-ban bekövetkező változásokkal
összefüggésben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. Támogató szolgáltatások,
közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása jogcímcsoport
és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális
munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím között átcsoportosíthatnak.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok
29. §

(1) A teljes, 43 731,1 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható
az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014. évi
programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(2) A teljes, 38 423,9 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható
a Svájci–Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli
fizetési kötelezettség.
(3) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért
felelős miniszter egyetértésével az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven
túli fizetési kötelezettség.
(4) Az Európai Területi Együttműködés (a továbbiakban: ETE) célkitűzés keretében az Előcsatlakozási Támogatási
Eszközből és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből indult és a 2007–2013-as programozási
időszakban finanszírozott programok esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén vállalható
az irányadó programkeret hazai projektpartnerekre eső részének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét
meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség akkor, ha az adott programban részes minden további
partnerország biztosítja az arányos mértékű többletkötelezettség-vállalás lehetőségét saját projektpartnerei számára.

30. §		
A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet érintett operatív programjain belül a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása
során, kizárólag a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritás és a Közép-magyarországi
Operatív Program 1.3. intézkedés keretében megtérült pénzügyi eszközökből származó bevételek a vonatkozó
közösségi szabályok szerinti célokra használhatók fel.
31. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Halászati Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap
által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék
árfolyamkockázat esetén a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 14. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete
jogcímcsoport, egyéb esetben a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 8. Európai uniós programokhoz kapcsolódó
tartalék alcím előirányzatain kizárólag a külön jogszabályban meghatározott célokra használható fel.
(2) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő
kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet,
20. cím, 7. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XII. Földművelésügyi
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Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 2. Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag
a külön jogszabályban meghatározott célokra használható fel.
32. §

(1) Az Európai Bizottság által a 2014–2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapokból,
illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok
esetén az 5. mellékletben meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai uniós
kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó, minimálisan szükséges központi költségvetési
finanszírozás operatív program szintű együttes összegének 50%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési
kötelezettség.
(2) Az ETE Program keretében a 2014–2020-as programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében
az irányadó hazai projektpartnerekre eső programkeret kötelezettségvállalással még nem terhelt részének 50%-os
mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(3) Az Európai Bizottság által a 2014–2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap és Menekültügyi,
Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben a 2014–2020 évekre
meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és
ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési
kötelezettség.
(4) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014–2020-as programozási időszakban megvalósuló
projektek esetében az európai uniós hozzájárulásra és a hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozásra együttesen
300 000,0 millió forint összegig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(5) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért
felelős miniszter egyetértésével az (1)–(4) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli
fizetési kötelezettség.

III. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK
33. §

(1) A szociális hozzájárulási adó 2016-ban megfizetett összegének 79,43%-a az Ny. Alapot, 20,57%-a az E. Alapot illeti
meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Ny. Alapot és az E. Alapot megillető részt a Nemzeti Adóés Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter minden negyedévet követő hónap 15. napjáig – az utolsó negyedévben
december 20-áig – az állami intézményfenntartási feladatot ellátó szerv költségvetési kiadási és támogatási
előirányzatát megemeli a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési intézmények
működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezett befizetések összegével.
(3) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az E. Alap pénzforgalmi
egyenlege többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport
szerinti támogatást csökkenti.
(4) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2016. évi központi költségvetés január-november havi előzetes
tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és
kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat
meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.

IV. FEJEZET
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA
13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
34. §

(1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó
támogatások jogcímeit a 2. melléklet és 9. melléklet I. pontja szerint állapítja meg.
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(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási költségvetési támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által
ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1–6. alpontjai, a II–IV. pontok, az V. pont 4–5. alpontjai
és a VI. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.
35. §

(1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2015. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2015.
december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek
2016. évi címrendbe történő felvételéről és a 2015. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg
biztosításáról.
(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellegétől függően
a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben – az 1. mellékletben
szereplő címek, valamint a 2. és 3. mellékletben szereplő jogcímek között és azokon belül – átcsoportosíthat.

36. §		
Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 9. melléklet
szerinti támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
37. §

(1) A települési önkormányzatot illeti meg
a)
a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett
adó 40%-a és
b)
a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi
jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

38. §

(1) A települési önkormányzatot illeti meg
a)
a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
b)
fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését
megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével –
kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
c)
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból
származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel
100%-a,
d)
a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott
jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre
tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha
a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében
eljárva foganatosította és
e)
a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott
közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.
(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum
megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai
39. §

(1) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szerv a 3. melléklet I. pont 2. alpontja szerinti előirányzatból
nyújtható támogatás iránti igények jogszerűségének elbírálása, ellenőrzése és folyósítása céljából a pályázatban
megnevezett személy nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszony
megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló, munkaviszonnyal kapcsolatos
kódját, valamint a foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett
személy munkaviszonya megszűnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és munkakörének
megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját, munkavégzés alóli felmentése
kezdő és záró időpontját, felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját
megismerheti, és a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A kezelt személyes adatokat
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az adatkezelés céljának megszűnését követően, de legfeljebb a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjának
elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.
A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2–5. és 7. alpontjai, IV. pontja, a 3. melléklet I. pont 2. alpontja és a 9. melléklet
alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §
(1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően,
az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási
kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.)
alapján nyújtott, a 2. melléklet III. pont 1. alpont a) és b) pontjában meghatározott ellátások esetében, ha
a)
a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban
járó előleg folyósítása – jogszabályban meghatározott módon – igénylés nélkül történik,
b)
a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal
az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli
elszámolási kötelezettséggel.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja,
II. pont 1–3. alpontjai, III. pont 3–5. alpontjai és a 9. melléklet szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe
venni.
Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §-a szerinti hozzájárulás
megfizetésére kötelezi a települési önkormányzatot, annak befizetését a települési önkormányzat havonta, minden
hónap 5. napjáig köteles teljesíteni. A hozzájárulás összege a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
5. cím, 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcím előirányzatának
bevételét növeli.
A kincstár az (5) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettséggel érintett helyi önkormányzat számára
folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás során levonja a helyi önkormányzatot terhelő elmaradt
összeget, ha az (5) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettség tekintetében az elmaradt összeg két havi
hozzájárulási kötelezettség összegével megegyezik vagy azt meghaladja.
Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel
és az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben azon helyi önkormányzatnak 2016. évre befizetési
kötelezettséget írhat elő, melynek mint kedvezményezettnek a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív
programjaiból finanszírozott projektje a projektgazdának felróható okból 2015. december 31-éig késedelmet
szenvedett és emiatt forrásvesztés vagy központi költségvetési többletteher keletkezik. A befizetési kötelezettség
legfeljebb a helyi önkormányzat hibájából felmerülő forrásvesztéssel vagy központi költségvetési többletteherrel
megegyező összeg lehet, de nem veszélyeztetheti a helyi önkormányzat által biztosított közfeladat ellátását.
A kincstár a (7) bekezdésben 2016. évre meghatározott befizetési kötelezettséggel érintett helyi önkormányzat
számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás során havonként egyenlő részletekben levonja
a megfizetendő összeget.
Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (6) és
(7) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján
jár el. Ha az önkormányzatnak 2016. december 15-én bármilyen elmaradása van az (5) bekezdés szerinti befizetési
kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési
megbízást nyújt be.

V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA
16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói
közcélú és egyéb tevékenységének támogatása
40. §

(1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására
a)
átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt
fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk
fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus
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és – a b) pont kivételével – nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után
a 7. melléklet I. pontja, valamint az óvoda, egységes óvoda-bölcsőde esetében a 2. melléklet II. pont 1. alpontja
szerint és az 5. alpontjában meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,
b)
átlagbér alapú támogatást állapít meg a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után a Magyarország
területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter
engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója
számára a 7. melléklet I. pontja szerint, az óvoda esetében a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint,
c)
működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben
gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő
nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház
részére a 7. melléklet II. pontja szerint,
d)
tankönyvtámogatást állapít meg a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá
az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére a 7. melléklet III. pontja szerint,
e)
a hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódóan
ea)
tankönyvtámogatást és
eb)
átlagbér alapú támogatást
állapít meg a bevett egyház által az állami iskolában szervezett oktatáshoz a 7. melléklet IV. pontja szerint,
f)
a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, középfokú
iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat,
továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-,
tanulóétkeztetéshez a 2. melléklet III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatással azonos összegű
és azonos feltételek mellett, továbbá a 7. melléklet V. pontja szerinti támogatást állapít meg.
(2) Az oktatásért felelős miniszter a kislétszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstan oktatáshoz az általa vezetett
minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.
41. §

(1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó
egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi
nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv.
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást
állapít meg a következők szerint:
a)
a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont
b)–k) pontjában és III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken,
összegben és feltételek mellett illeti meg,
b)
– a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. §
(2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot
lát el, a 8. melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult,
c)
a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt,
szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni
vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,
d)
a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV. pontja szerinti támogatásra jogosult.
(2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és
gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti
és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő
támogatás mértéke az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 71,4%-a.
(3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő
15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.
(4) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és
a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására
fordítani.
(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.
(6) A nem állami szociális fenntartót a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez
kiegészítő támogatás illeti meg.
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(7) A települési önkormányzatot, annak társulását, valamint az (1) bekezdés szerinti nem állami szociális fenntartót
a)
a támogató szolgáltatás,
b)
a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás,
c)
a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás,
d)
a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás,
e)
a Biztos Kezdet Gyerekház,
f)
az utcai szociális munka,
g)
a krízisközpont és a félutas ház,
h)
a titkos menedékház
szolgáltatások után a 9. melléklet szerinti támogatás illeti meg.
(8) A (7) bekezdés a)–c) pont szerinti szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági
társaságot – és egyéni vállalkozót a 9. melléklet szerinti támogatás 30%-a illeti meg.
(9) A (7) bekezdés szerinti egyházi fenntartót, a (7) bekezdés a)–c) pont szerinti szolgáltatásai után kiegészítő támogatás
a 2016. évi központi költségvetés végrehajtása során az állami, illetve önkormányzati fenntartók (7) bekezdés
a)–c) pont szerinti szolgáltatásokon elszámolt működési, kiadás és bevétel egyenlegének rendezése alapján illeti
meg.
42. §		
Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos
költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
34. § (1) és (3) bekezdése és 41. § (5) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati
tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:
a)
valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint
alaptámogatásra jogosult,
b)
az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság
az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján
meghatározott pontszámok arányában részesül,
c)
a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák
elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési
kiadásainak finanszírozására használható fel.
43. §		
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2016. évi személyi
jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2017. évi költségvetési törvényben
kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása
44. §

(1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és
gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.
(2) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos,
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint részesülnek
támogatásban.

VI. FEJEZET
ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

45. §

(1) A Kormány a 2016. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia
vállalására adhat felhatalmazást.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező
emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.
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(3) A Világbanktól, az Európai Beruházási Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a Német Újjáépítési
és Hitelbanktól, az Északi Beruházási Banktól, illetve az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától felveendő hitelekhez
vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.
46. §

(1) A 2016. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra
átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg az 1 100 000,0 millió forintot.
(2) A Kormány a 2016. évben a közvetett vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak, vagy
e társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, felújítására
vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 50 000,0 millió forint összegű, az EUROFIMA Európai Vasúti
Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami kezesség mellett.

47. §

(1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (3) bekezdés
a) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 1 900 000,0 millió forint.
(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 800 000,0 millió forint.
(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 2 000 000,0 millió forint.
(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség
után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

48. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2016. évben
1 200 000,0 millió forint.
(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 350 000,0 millió forint.
(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 600 000,0 millió forint.

49. §

(1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek
mellett – a (2)–(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség
érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.
(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával
a)
a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására
– a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján – létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó
pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető
kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez
kapcsolódhat, valamint
b)
készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.
törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő
tulajdoni hányad megszerzését szolgáló – a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány
növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében – 2013. július 1-je és
2016. december 31-e között létrejött hitel vagy kölcsönszerződéséhez.
(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján
működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó
követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem
haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.
(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a)
pénzügyi intézmény,
b)
kockázati tőkealap,
c)
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása
esetén,
d)
a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.
(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség
állománya 2016. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.
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(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség
érvényesítése esetén – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a társaság köteles minden szükséges
jogcselekményt megtenni a (3) bekezdés szerinti kötelezettekkel szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására.
A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett – összegnek
az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.
(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet
térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.
(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó
költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében
bemutatni.
50. §

(1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt
készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdés szerint az állam
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből
az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.
(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után
vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.
(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek,
a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési
célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves
futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.
(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a)
pénzügyi intézmény,
b)
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása
esetén,
c)
a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.
(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya
2016. december 31-én nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.
(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén
– törvény eltérő rendelkezésének hiányában – az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni
a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott – a behajtási
költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban
kifejezett arányos része.

51. §

(1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és
külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból
erednek.
(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson
túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.
(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.
(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

52. §

(1) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal
arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett
kölcsöneihez kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2016. december 31-én nem haladhatja meg
a 6500,0 millió forintot.
(2) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díj fizetését szolgáló
hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökhöz kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2016. december
31-én nem haladhatja meg az 5200,0 millió forintot.

53. §

(1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből – az 54. §
szerinti viszontgarancia kivételével – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben,
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azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia
érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.
(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos
feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet
tervezett kiadása túlléphető.
54. §

(1) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) mint az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási
Zrt. jogutódja által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében, illetve
a Közép-magyarországi Operatív Program „A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése”
prioritási tengelyében vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési
kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan
viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú
hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.
(3) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében, illetve
a Közép-magyarországi Operatív Program „A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése”
prioritási tengelyében a garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2016. december
31-én nem haladhatja meg a 300 000 millió forintot.
(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos
előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, Gazdaságfejlesztés Operatív Program vagy a Közép-magyarországi
Operatív Program terhére kell teljesíteni.
(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség
teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió
költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak
megfelelő arányát.
(6) Az (1)–(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés
összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES
RENDELKEZÉSEK
18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának
mértéke
55. §		
A 2016 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése
alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 1,6%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.
56. §

(1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és
eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2016. év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

57. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2016. évben
38 650 forint.
(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
159. § a szerinti rendvédelmi illetményalap 2016. évben 38 650 forint.
(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi illetményalap
2016. január 1-jétől 40 140 forint.
(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem
nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító
Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel, az Szja tv. 71. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában és
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(3) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót
terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2016. évben nem haladhatja meg a bruttó
200 000 forintot.
(5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás
mértéke a 2016. évben legfeljebb 1000 forint.
58. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
a)
66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény
garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált
illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2016. évre a 6. melléklet tartalmazza,
b)
69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2016. évben 20 000 forint.
(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2016. évben a keresetbe
tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó
juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi
költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és
az olyan központi költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

59. §		
Az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.
60. §

(1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli
juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.
(2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2016. január 1-jétől
437 300 forint.
(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.
(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott,
a szakorvos jelöltek képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege
100 000 forint/év.
(5) A központi költségvetési szervként működő – köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó – felsőoktatási
intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 40. § (1) bekezdés d) és f ) pontjában megállapított
támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

61. §

(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap
a 2016. évben 391 600 forint.
(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2016. évben 391 600 forint.
(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2016. évben
5000 forint.
(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2016. évben
5000 forint.

62. §

(1) A Gyvt.
a)
20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 2016. évben gyermekenként 5800 forint,
b)
20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2016. évben gyermekenként 8400 forint,
c)
66/L. §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként –
a 2016. évben 15 000 forint/hó.
(2) A Szoctv.
a)
43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2016. évben esetenként 20 000 forint,
b)
44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2016. évben 29 500 forint.
(3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási
összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha
a gyermek a 2016. évben született.
(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2016. évben 453 000 forint/fő/év.
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(1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése
és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009.
(XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2016. március 1-jétől az előző évben
megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.
(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2016. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott
összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.
(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi
X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2016. március 1-jétől – 2016. január 1-jei visszamenőleges
hatállyal – az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

64. §		
A Szoctv.
a)
50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2016. évben 12 000 forint,
b)
50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2016. évben 6000 forint.
65. §		
Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában
létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és
a közbeszerzési értékhatárok
66. §		
Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.
67. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár
a 2016. évben magyar filmalkotás esetén 329,6 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén
585,8 millió forint.
68. §

(1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési
értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december
31-éig
a)
árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,
b)
építési beruházás esetében 15,0 millió forint,
c)
építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d)
szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,
e)
szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2016. január
1-jétől 2016. december 31-éig
a)
árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b)
építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c)
szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d)
építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e)
szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

69. §

(1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós
közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől
2016. december 31-éig
a)
a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők
esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt.
2. mellékletében szerepel, 134 000 euró,
b)
a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel,
207 000 euró,
c)
a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő
szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.
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(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár
– kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 5 186
000 euró.
(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós
közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 5 186 000 euró.
(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós
közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől
2016. december 31-éig
a)
az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként
szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b)
az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében,
amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket
az értékhatárokat.
70. §

(1) A 69. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig
a)
árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 414 000 euró,
b)
építési beruházásra 5 186 000 euró,
c)
a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.
(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás
lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig
a)
414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b)
414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege
eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 69. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott
összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált –
összeget kell figyelembe venni.

20. Egyes koncessziós díjak
71. §

(1) Az Szjtv. 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti
egységenként a 2016. tárgyévre a következő:
a)
Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetén 668,4 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó
esetében 389,9 millió forint,
b)
az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetén 557,1 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó
esetében 55,8 millió forint.
(2) Az Szjtv. 29/E. § (1) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma a 2016. tárgyévre a következő:
a)
egy játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési koncesszió esetén 105,9 millió forint,
b)
két játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési koncesszió esetén 211,8 millió forint.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. Felhatalmazó rendelkezések
72. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a)
a 4. § (1) bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének,
megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének,
valamint a 4. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,
b)
a 41. § (6) bekezdés és a 2. melléklet III. pont 7. alpontja szerinti támogatás igénylési feltételeinek, folyósításának,
felhasználásának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének részletes szabályait,
c)
a 7. melléklet I. pont 3. alpont d) pont szerinti támogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait.
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(2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 26. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása cím felhasználásával kapcsolatos
szabályokat.
(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében az 5. § (5) bekezdés b) és c) pontjában
meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

22. Hatályba léptető rendelkezések
73. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. december
31-én hatályát veszti.
(2) Az 1–72. §, az 1–2. melléklet, a 3. melléklet I–VI. pontja, a 3. melléklet VII. pont 1–4. alpontja és a 4–10. melléklet
2016. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

7. szám
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1. melléklet a 2015. évi ... törvényhez

1. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

I. ORSZÁGGYŰLÉS
1

Országgyűlés Hivatala

1

Országgyűlés hivatali szervei

1

700,0

21 860,5

5,0

783,6

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

11 062,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 656,7

Dologi kiadások

4 397,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

91,5

Egyéb működési célú kiadások

40,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

Beruházások

2 430,7

Felújítások

1 881,7

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

428,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

121,5

Dologi kiadások

164,3

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

60,0

Felújítások

14,3

Országgyűlési Őrség

3
1

2 584,9

Működési költségvetés

1
2
4

2 053,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

531,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3
4

73,0

73,0

80,0

80,0

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

450,0

450,0

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2

Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

8
1
2
3
13

Fejezeti tartalék
1 - 4. cím összesen:

5

26 756,0

705,0

26 051,0

1 959,9

140,0

1 959,9

140,0

Közbeszerzési Hatóság

1

Közbeszerzési Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

788,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

193,6

Dologi kiadások

845,8

Felhalmozási költségvetés

6

271,8

Beruházások
5. cím összesen:

8

Pártok támogatása

1

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

2 099,9
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7. szám
millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

876,6

Magyar Szocialista Párt

427,0

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

475,8

Lehet Más a Politika

173,7

Kereszténydemokrata Néppárt

152,7

Együtt - A Korszakváltók Pártja

133,6

Demokratikus Koalíció

132,0

Párbeszéd Magyarországért Párt

106,7

Bevétel

Támogatás

70,8

Pártalapítványok támogatása

1
2
3
4
5
8
9
10
11

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

529,7

Táncsics Mihály Alapítvány

234,2

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

266,2

Ökopolisz Alapítvány

67,6

Barankovics István Alapítvány

53,8

Együtt Magyarországért Alapítvány

41,3

Megújuló Magyarországért Alapítvány

23,6

Liberális Magyarországért Alapítvány

4,3
40,2

Új Köztársaságért Alapítvány
8 - 9. cím összesen:

10

3 809,8

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1

69 861,0

Közszolgálati hozzájárulás
10. cím összesen:

21

69 861,0

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

573,5

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

359,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

97,1
101,6

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

11,5

Beruházások

3,5

Felújítások
21. cím összesen:

22

573,5

573,5

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

1,0

333,2

1,0

333,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

148,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39,7
138,8

Dologi kiadások

0,3

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

7,4

Beruházások
22. cím összesen:

23

Kiadás

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

Magyar Liberális Párt

9

2016. évi előirányzat

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

334,2
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millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

7 750,0

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

Bevétel

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

3 497,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 006,3
982,4

Dologi kiadások

2 046,1

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

217,8

Beruházások
23. cím összesen:

24

7 750,0

7 750,0

Nemzeti Választási Iroda

1

1 262,4

Nemzeti Választási Iroda

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

659,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

176,3

Dologi kiadások

376,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

50,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása
A választási rendszerek működtetése
24. cím összesen:

25

458,0

458,0

1 500,0

1 500,0

3 220,4

3 220,4

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

808,0

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

359,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

96,3
331,0

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

21,0

Beruházások
25. cím összesen:
I. fejezet összesen:

808,0
115 212,8

808,0
10 415,9

31 126,1

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1

1 422,4

Köztársasági Elnöki Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

748,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

205,7

Dologi kiadások

411,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Személyi juttatások

Beruházások
Felújítások

3,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

51,6

Célelőirányzatok
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7. szám
millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2
3

II . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Állami kitüntetések
Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

436,7

436,7

73,0

73,0

355,0

355,0

26,3

26,3

2 313,4

2 313,4

Államfői Protokoll kiadásai

1

Államfői Protokoll kiadásai

4

Fejezeti tartalék
II. fejezet összesen:

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1

1 761,6

Alkotmánybíróság

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

1 079,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

307,6

Dologi kiadások

289,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37,1

Felhalmozási költségvetés

6
2

48,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Fejezeti tartalék
III. fejezet összesen:

35,5

35,5

1 797,1

1 797,1

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1

1 284,4

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

825,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

225,9

Dologi kiadások

208,4

Egyéb működési célú kiadások

1,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

23,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Fejezeti tartalék
IV. fejezet összesen:

22,8

22,8

1 307,2

1 307,2

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1

Állami Számvevőszék

1

20,0

8 547,8

20,0

8 547,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 672,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 532,0
963,9

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7

361,9

Beruházások

36,0

Felújítások
V. fejezet összesen:

VI. BÍRÓSÁGOK

8 567,8
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millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1

VI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bíróságok

1

Bevétel

Támogatás

2 066,0

78 164,0

192,0

2 715,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

51 429,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 041,2

Dologi kiadások

15 180,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

Beruházások

313,0

Felújítások

266,0

Kúria

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

2 088,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

524,5

Dologi kiadások

289,7

Felhalmozási költségvetés

6
3

4,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

1
2
3

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója

1 005,1

1 005,1

Igazságszolgáltatás beruházásai

7 083,0

7 083,0

Igazságszolgáltatás működtetése

1 561,9

1 561,9

VI. fejezet összesen:

92 787,0

2 258,0

90 529,0

102,0

39 453,8

VIII. ÜGYÉSZSÉG
1

Ügyészségek

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

26 074,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 169,3

Dologi kiadások

3 368,6

Egyéb működési célú kiadások

6,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Személyi juttatások

Beruházások

2 836,5

Felújítások

30,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

70,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

4
6

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata
Fejezeti tartalék
VIII. fejezet összesen:

30,0

30,0

296,1

296,1

39 881,9

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1
1
2
3
4
2

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

154 094,9
179 795,1
187 719,7
31 015,3
107 374,7

102,0

39 779,9
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7. szám
millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

3

IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális
munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása
IX. fejezet összesen:

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 042,0

662 041,7

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1

664,2

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

3 149,2
794,7
1 326,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6,0

Egyéb működési célú kiadások

4,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

31,5
4 110,1

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 387,6
376,4
1 864,7
258,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
3

Beruházások
Felújítások

204,2
19,0

Igazságügyi Hivatal

1

596,1

1 102,1

1 500,0

1 223,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

834,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

229,8

Dologi kiadások

611,9

Felhalmozási költségvetés

6
9

Beruházások

22,4

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 293,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

357,8

Dologi kiadások

897,9

Felhalmozási költségvetés

6
20

4 647,5

Működési költségvetés

Beruházások

174,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Célelőirányzatok

1
2
3
4
5
10

IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok
támogatása
IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása

490,3

490,3

500,0

500,0

90,0

90,0

Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben

163,5

163,5

85,0

85,0

25,0

25,0

2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen
kongresszus előkészítésének támogatása
Igazságügyi regionális együttműködés 2016

7. szám
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név
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X. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
Jogi segítségnyújtás

18
19

Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

20
27
28

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

120,0

120,0

249,0

249,0

40,0

40,0

100,0

100,0

30,0

30,0

500,0

500,0

Fejezeti általános tartalék

108,0

108,0

Fejezeti stabilitási tartalék

89,8

89,8

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

25
26

2016. évi előirányzat

X. fejezet összesen:

16 433,6

6 870,4

9 563,2

4 400,9

15 654,9

190,6

12 672,2

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1

Miniszterelnökség

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

9 021,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 586,1

Dologi kiadások

7 524,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

40,6

Egyéb működési célú kiadások

32,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

595,3

Felújítások

233,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21,5

Információs Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

4 377,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 100,8

Dologi kiadások

5 560,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

1 605,2

Felújítások

107,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

111,9
1 300,0

Nemzetstratégiai Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
6

Személyi juttatások

689,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213,5

Dologi kiadások

396,9
340,0

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

207,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56,2

Dologi kiadások

71,5

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

5,0
10,2

Nemzeti Örökség Intézete

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

192,4

317,6
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2016. évi előirányzat
Kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55,6

Dologi kiadások

73,3

Bevétel

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

6,5
260,0

VERITAS Történetkutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
9

Személyi juttatások

192,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55,6

Dologi kiadások

12,0
160,0

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

1

791,4

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

262,2
71,6
530,1

Felhalmozási költségvetés

6
10

Beruházások

87,5
182,8

Magyar Nyelvstratégiai Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

105,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28,5

Dologi kiadások

28,6

Felhalmozási költségvetés

6
12

Beruházások

20,0

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

1

43 976,5

122 037,4

77,5

1 353,4

3 100,0

4 344,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

108 715,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 613,7

Dologi kiadások

25 751,0

Egyéb működési célú kiadások

1 087,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
13

Beruházások

637,3

Felújítások

200,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8,5

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 000,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

160,7

Dologi kiadások

236,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
14

Beruházások
Felújítások

33,2
0,1

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Támogatás

Személyi juttatások

3 615,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 044,3

Dologi kiadások

2 290,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási költségvetés

171,6

7. szám
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Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

667,5

3 732,9

1 506,0
403,2
1 645,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
17

Beruházások

153,7

Felújítások

692,4
434,7

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

218,3
59,3
137,1

Felhalmozási költségvetés

6
30

Támogatás

322,4

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ
Működési költségvetés

1

Bevétel

Beruházások

20,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

1
2
3
6
7

Kormányfői protokoll
Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok
Konzultációk kiadásai

9
10
17
18
19
30
32
37
38
39
42
1
2
43
44
45
46

500,0

1 090,0

1 090,0

600,0

600,0

74,2

74,2

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása

600,0

600,0

100,0

100,0

70,0

70,0

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

300,0

300,0

58,0

58,0

220,0

220,0

150,0

150,0

Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője

200,0

200,0

614,8

614,8

Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás

263,3

263,3

Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok

589,0

589,0

Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus
Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány működésének támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

148,5

148,5

260,0

260,0

1 440,0

1 440,0

Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

8

500,0

Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása
Ludovika Campus

40,3

40,3

140,0

140,0

70,0

70,0

12 515,0

12 515,0
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Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

48
50
55
57

Határontúli műemlék-felújítási program
Területrendezési feladatok
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása

58
59
60

70,0

Támogatás
70,0

49,5

49,5

200,0

200,0

49,5

49,5

1 647,5

1 647,5
3,7
30,0

Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

740,0

740,0

200,0

200,0

Kormányablak program megvalósítása

385,9

EU utazási költségtérítések

479,7

A Magyar Foundation of North America támogatása

612,4

612,4

Építésügyi bontási feladatok

148,5

148,5

11,9

11,9

Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása

1 000,0

1 000,0

Nemzeti Hauszmann Terv

3 400,0

3 400,0

AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása
Fejezeti általános tartalék

385,9
479,5

0,2

150,0

150,0

3 424,0

3 424,0

5 496,4

5 496,4

Határon túli magyarok programjainak támogatása

1

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

5
6

Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei
Fejezeti stabilitási tartalék
1 - 30. cím összesen:

31

10,0

10,0

1 741,2

1 741,2

255 898,0

53 062,7

202 835,3

7,1

996,7

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

2

Személyi juttatások

653,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

172,3

Dologi kiadások

169,6

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

4,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

10,2

Fejezeti stabilitási tartalék
31. cím összesen:

32
33
34

1 014,0
100 000,0

Rendkívüli kormányzati intézkedések

70 000,0

Országvédelmi Alap
Céltartalékok

1
2
3

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

20 000,0
6 000,0

Különféle kifizetések

135 425,5

Ágazati életpályák
32 - 34. cím összesen:

35

Bevétel

3,7

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

2
3

Kiadás

30,0

Közép-kelet európai regionális együttműködés

63
66
69
70
72
73
74
75
76

2016. évi előirányzat

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

331 425,5

10,2
7,1

1 006,9

7. szám
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2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások
Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése

1
2

Az MFB Zrt. működésének támogatása

2

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos kiadások
Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói,
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások

2

XI. fejezet összesen:

113 075,0
400,0

300,0

702 112,5

53 069,8

203 842,2

147,6

6 084,4

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1

Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

4 096,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 155,9

Dologi kiadások

941,8

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

Beruházások

10,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

27,8
20 792,6

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

6 010,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 690,3

Dologi kiadások

5 527,6

Egyéb működési célú kiadások

300,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
3

Beruházások
Felújítások

6 514,2
750,0

Földmérési és Távérzékelési Intézet

1

2 055,0

98,2

231,7

213,5

50,0

14 646,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 310,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

351,3

Dologi kiadások

489,3

Egyéb működési célú kiadások

1,5

Felhalmozási költségvetés

6
4

Beruházások

0,5

Állami Ménesgazdaság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

104,5
33,3
277,1
0,3

Felhalmozási költségvetés

6
5

Beruházások

30,0

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások

6 931,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 019,3
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2016. évi előirányzat
Kiadás

Dologi kiadások

3 766,6

Egyéb működési célú kiadások

1 909,0

Bevétel

Támogatás

Felhalmozási költségvetés

6
6

Beruházások

69,6

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

1

4 614,2

17 382,2

106,0

430,9

1 933,3

3 121,6

177,0

615,6

1 115,0

502,1

4 136,1

2 868,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

14 284,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 623,2

Dologi kiadások

3 928,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

Beruházások

41,3

Felújítások

12,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0,6

Közművelődési intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

347,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

95,1

Dologi kiadások

93,4

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

0,5

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2 426,9
662,4
1 798,3
0,9

Felhalmozási költségvetés

6
10

Beruházások

166,4

Génmegőrzési Intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

387,8
96,2
248,6

Felhalmozási költségvetés

6
12

Beruházások

60,0

Országos Meteorológiai Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

789,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

227,1

Dologi kiadások

543,5

Felhalmozási költségvetés

6
8
14

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

54,4
3,0

Nemzeti park igazgatóságok

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 390,7
890,3
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Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

2 394,7
86,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
15

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

219,8
17,0
5,4
355,0

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

1

2 138,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 439,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

404,6

Dologi kiadások

533,7

Egyéb működési célú kiadások

2,5

Felhalmozási költségvetés

6
17

Beruházások

113,2
2 449,8

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 325,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

369,0

Dologi kiadások

625,2

Felhalmozási költségvetés

6
18

Beruházások

130,4

Herman Ottó Intézet

1

312,8

561,5

105,0

927,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

591,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

152,3

Dologi kiadások

123,3

Egyéb működési célú kiadások

1,0

Felhalmozási költségvetés

6
19

Beruházások

6,0

Agrárgazdasági Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

462,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

139,0

Dologi kiadások

431,1

Felhalmozási költségvetés

6
20

Támogatás

Beruházások

0,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

21
2

Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése

2 760,0

2 760,0

1 200,0

1 200,0

Környezetvédelmi célelőirányzatok

9
10
11
14
21
3
2

Természetvédelmi kártalanítás
Természetvédelmi pályázatok támogatása
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása
Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
Agrár célelőirányzatok
Agrárkutatás támogatása

207,9

207,9

12 750,0

12 750,0

81,0

81,0

54,0

54,0

141,4

141,4

1500
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása
Tanyafejlesztési Program
Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,
népszerűsítésének támogatása
Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

8
10
13
16

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
Állami génmegőrzési feladatok támogatása

19
20
25
31
33

Kiadás

Bevétel

Támogatás

100,0

100,0

1 225,0

1 225,0

500,0

500,0

107,5

107,5

46,1

46,1

2 650,0

2 650,0

12,6

12,6

91,8

91,8

550,0

550,0

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

1 405,3

1 405,3

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása
Lovas rendezvények támogatása

2 852,0

2 852,0

185,0

185,0

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

4

2016. évi előirányzat

Uniós programok kiegészítő támogatása

6
7
8
9

682,5

682,5

Igyál tejet program

2 600,0

2 600,0

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

4 212,8

4 212,8

536,5

536,5

1 726,0

1 726,0

Méhészeti Nemzeti Program

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
Iskolagyümölcs program

11
5

Nemzeti támogatások

3
4
5
6

6
7

960,0
1 125,0

76,2

76,2

Erdőfelújítás

131,4

131,4

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

176,3

176,3

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása
Vadgazdálkodás támogatása
Nemzeti Erdőprogram

3
4
7
8
9
10
11

960,0
1 125,0

Állattenyésztési feladatok

Fejlesztési típusú támogatások
Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

21,4

21,4

75 471,0

75 471,0

514,0
8 600,0

Nemzeti agrár kárenyhítés

514,0
4 300,0

4 300,0

30,0

30,0

1 000,0

1 000,0

Uniós programok árfolyam-különbözete

200,0

200,0

Egyéb EU által nem térített kiadások

500,0

500,0

Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

750,0

750,0

Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

500,0

500,0

100,0

100,0

Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása
Állat, növény- és GMO-kártalanítás
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1
2
8

Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

1
2
13
14
18

Peres ügyek
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti stabilitási tartalék
1 - 20. cím összesen:

21

130,4

130,4

1 666,9

1 666,9

216 802,6

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

2

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1

Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése

550,0

40 431,3

176 371,3

7. szám
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

XII. fejezet összesen:

2016. évi előirányzat
Kiadás

217 352,6

Bevétel

40 431,3

Támogatás

176 371,3

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1

Honvédelmi Minisztérium

1

4 794,9

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

3 432,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

932,8

Dologi kiadások

391,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11,7

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

21,0
5,5

Egyéb HM szervezetek

1

3 839,5

84 255,4

5 245,7

61 693,6

477,3

82 506,3

150,0

13 576,8

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 198,0
1 319,5
74 228,3
349,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

4 025,8

Felújítások

1 395,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 578,4

Magyar Honvédség

1

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

25 092,9
6 610,2
24 094,5
100,8
6,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

9 616,9

Felújítások

1 268,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

150,0

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

60 142,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 513,3

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 893,0
297,4

Felhalmozási költségvetés

6
3

Beruházások

137,9

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások

7 814,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 002,0

1502
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XIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 810,0
21,4

Felhalmozási költségvetés

6
6

Beruházások

79,0
22 235,5

MH Egészségügyi Központ

1

5 813,1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

15 304,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 202,6

Dologi kiadások

8 254,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

71,9

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

215,0
272,1

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

207,0
64,4

Dologi kiadások

0,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

1
3
6
19
5
25
39

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és
DCM)
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
támogatása
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

100,0

100,0

45,0

45,0

134,0

134,0

1 435,0

1 435,0

2 290,5

2 290,5

50,0

50,0

63,0

63,0

3 066,6

3 066,6

3 982,8

3 982,8

368,0

368,0

2 661,9

2 661,9

Alapítványok, közalapítványok támogatása

1
2

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

3
40
1
2

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
Fejezeti stabilitási tartalék

3

XIII. fejezet összesen:

299 057,0

31 948,0

267 109,0

25,5

5 281,1

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1

Belügyminisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3

Személyi juttatások

3 392,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

827,7

Dologi kiadások

903,2
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

149,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

34,7
6 105,8

Nemzeti Védelmi Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

3 460,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

907,8

Dologi kiadások

591,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

Beruházások

495,1

Felújítások

650,9

Terrorelhárítási Központ

1

123,0

12 102,2

2 715,6

55 379,6

22,2

661,7

5 301,6

250 324,6

47,4

7 671,6

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

7 218,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 971,2

Dologi kiadások

1 826,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
5

Beruházások

908,4

Felújítások

300,0

Büntetés-végrehajtás

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

28 276,7
6 389,2
17 414,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,7

Egyéb működési célú kiadások

2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

Beruházások

5 739,4

Felújítások

157,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

113,0

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
7

Személyi juttatások

448,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

114,9

Dologi kiadások

121,0

Rendőrség

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

166 303,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 187,1

Dologi kiadások

37 439,5

Egyéb működési célú kiadások

811,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
8

Beruházások

6 328,5

Felújítások

451,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

105,0

Alkotmányvédelmi Hivatal

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

5 331,2
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 450,7
810,4
0,3

Felhalmozási költségvetés

6
8
9

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

106,4
20,0
220,6

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1

17 677,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

10 153,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 640,3

Dologi kiadások

2 354,9

Egyéb működési célú kiadások

0,4

Felhalmozási költségvetés

6
8
10

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 705,0
43,9
416,8

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

82,9
24,0
290,3

Felhalmozási költségvetés

6
12

Beruházások

19,6

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1

2 633,2

53 706,3

104,4

8 640,7

414,5

634,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

37 349,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 274,1

Dologi kiadások

5 366,7

Egyéb működési célú kiadások

18,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
13

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 706,5
606,7
18,0

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

3 469,2
927,6
3 456,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

110,1

Egyéb működési célú kiadások

568,8

Felhalmozási költségvetés

6
15

Beruházások

213,0

BM Nemzetközi Oktatási Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

330,7
93,0
596,7
15,4
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2016. évi előirányzat
Kiadás

Beruházások

5,0

Felújítások

8,0

Vízügyi Igazgatóságok

1

Támogatás

2 940,7

23 636,3

10 423,6

23 171,3

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

10 325,0
2 809,2
12 636,3

Felhalmozási költségvetés

6
18

Beruházások

806,5

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala
Működési költségvetés

1
1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

3 721,3
930,3
25 831,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
20

Bevétel

Beruházások
Felújítások

3 025,6
86,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Ágazati célfeladatok

2
27

Energia-racionalizálás
Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

50
56
57

1 194,8

410,0

784,8

260,0

260,0
21 501,1

7,5

7,5

7,5

7,5

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

20,5

20,5

Ivóvíz-minőség javító program

41,1

41,1

107,1

107,1

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére

2

100,3

21 501,1

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

58
59
60
61

100,3

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2

Társadalmi önszerveződések támogatása

3
5
11
9

1 050,0

1 050,0

Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása

600,0

600,0

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

172,0

172,0

Országos Polgárőr Szövetség

Szolidaritási programok

1
2
3
4
6
10
11
18
19

Európai Menekültügyi Alap

35,0

34,9

0,1

Integrációs Alap

48,9

48,8

0,1

Visszatérési Alap

65,1

65,0

0,1

459,6

459,5

Külső Határok Alap
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék
Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
Duna Művész Együttesek támogatása
Magyar Rendvédelmi Kar
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
Belügyi Alapok

20
1
2

0,1

91,2

91,2

1 963,0

1 963,0

300,0

300,0

50,0

50,0

700,0

700,0

Belső Biztonsági Alap

6 248,8

948,2

5 300,6

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

2 023,0

371,9

1 651,1
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Belügyi Alapok technikai költségkerete

21

Kiadás
95,0

Bevétel
80,0

4 930,1

Fejezeti stabilitási tartalék
1 - 20. cím összesen:

21

2016. évi előirányzat

K-600 hírrendszer működtetésére
XIV. fejezet összesen:

532 453,9

Támogatás
15,0
4 930,1

27 490,9

504 963,0

27 490,9

504 963,0

9 371,8

9 423,6

1 700,0

356,4

5 817,9

10 429,4

786,4

525,1

11 651,3

15 277,7

55,0
532 508,9

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

11 729,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 330,7

Dologi kiadások

3 263,6

Egyéb működési célú kiadások

32,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

397,8
2,8
38,3

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 133,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

302,4

Dologi kiadások

501,5

Egyéb működési célú kiadások

2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
5

Beruházások

70,0

Felújítások

47,0

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2 568,1
739,0
10 840,1
5,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
6

Beruházások
Felújítások

665,1
1 430,0

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

596,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

120,7

Dologi kiadások

449,7

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

144,7

Magyar Államkincstár

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 517,8
4 407,0

7. szám
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XV . F E J E Z E T
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Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

5 124,2
3,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
16

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 471,0
383,7
21,8
1 219,2

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

1

719,8

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 024,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

297,1

Dologi kiadások

444,5

Felhalmozási költségvetés

6
25

Bevétel

Beruházások

172,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

5

Kárrendezési célelőirányzat

1
2
3
7
8
10
3

Járadék kifizetés
Tőkésítésre kifizetés
Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások

310,0

310,0

3 550,0

3 550,0

40,0

40,0

10,0

10,0

272,3

272,3

1 000,0

1 000,0

846,9

846,9

5 375,0

5 375,0

470,6

470,6

5 540,7

5 540,7

151,0

151,0

Turisztikai feladatok

2
3
4

Agrármarketing célelőirányzat
Turisztikai célelőirányzat
Területfejlesztési feladatok

1
5

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
Belgazdasági feladatok

1
3
4
5
6
7
7

Gazdasági Zöldítési Rendszer
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

4,2

4,2

69,8

69,8

MKIK támogatása

50,0

50,0

15 000,0

15 000,0

Nemzetgazdasági támogatások
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
4
7
8

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
Szervezetátalakítási alap
Nemzetgazdasági programok
Fejezeti általános tartalék

30,0

30,0

551,5

551,5

493,3

493,3

31,7

31,7

300,0

300,0

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

1
2
3
4
10

Függő kár kifizetés

Duna Transznacionális Együttműködési Program

669,7

Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020

191,1

191,1

INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program

98,6

98,6

INTERACT III Interregionális Együttműködési Program

11,3

11,3

641,5

641,5

Fejezeti stabilitási tartalék

309,9

359,8
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XV. fejezet összesen:

2016. évi előirányzat
Kiadás

102 987,8

Bevétel

Támogatás

30 856,5

72 131,3

2 951,1

124 408,4

23,8

8 188,2

270,8

2 220,4

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

70 993,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 142,8

Dologi kiadások

35 079,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

1,8
59,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

337,9
1 500,0
244,8

Bűnügyi Főigazgatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

5 269,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 386,3

Dologi kiadások

1 396,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
3

Beruházások
Felújítások

150,1
10,0

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 294,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

359,4

Dologi kiadások

744,0

Egyéb működési célú kiadások

0,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

Beruházások

63,7

Felújítások

30,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Fejezeti stabilitási tartalék
XVI. fejezet összesen:

1 375,5
139 438,2

1 375,5
3 245,7

136 192,5

12 235,5

6 895,3

913,3

2 200,1

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

7 351,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 984,6

Dologi kiadások

9 634,0

Felhalmozási költségvetés

6
8
3

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

150,0
11,0

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

445,5

7. szám
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Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

115,0
2 550,9
0,7

Felhalmozási költségvetés

6
4

Beruházások

1,3
2 690,9

Országos Atomenergia Hivatal

1

1 735,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 372,4
371,0
1 882,5
658,3

Felhalmozási költségvetés

6
5

Beruházások

142,6
2 467,7

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

738,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

211,6

Dologi kiadások

604,1

Egyéb működési célú kiadások

909,3

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

4,3
31 098,4

Nemzeti Közlekedési Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

3 036,7
772,2
5 228,1
0,3
21 306,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
8

Beruházások

695,1

Felújítások

50,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

10,0
819,0

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1

2 757,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 013,4
266,3
2 011,0
191,6

Felhalmozási költségvetés

6
8
10

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

90,4
4,0
488,3

Közlekedésbiztonsági Szervezet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

263,4
72,8
133,6

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

18,5
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2016. évi előirányzat
Kiadás

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1

Támogatás

10,0

430,6

395,0

606,4

18,8

1 041,2

2 500,0

5 952,9

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

319,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

80,6

Dologi kiadások

32,6

Felhalmozási költségvetés

6
14

Beruházások

8,4

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

585,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

158,0

Dologi kiadások

250,2

Egyéb működési célú kiadások

3,7

Felhalmozási költségvetés

6
15

Beruházások

3,8

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

563,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

152,3

Dologi kiadások

293,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
16

Beruházások

40,0

Felújítások

10,0

Nemzeti Sportközpontok

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

2 136,3
599,2
4 308,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
20

Bevétel

Beruházások
Felújítások

1 371,2
38,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

31

Kiemelt célú beruházások támogatása

12
13
14
32

7 457,5

Győr-Gönyű kikötőfejlesztés

200,0

200,0

Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása

400,0

400,0

399,2

399,2

Közlekedési ágazati programok

1
2
3
4
6
11
12
13
27
28
33

7 457,5

Közútfejlesztési feladatok végrehajtása

A közösségi közlekedés összehangolása
Közúthálózat fenntartás és működtetés

60 167,2

Útdíj rendszerek működtetése

18 314,3

18 314,3

3 507,7

3 507,7

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása
Belvízi hajózási alapprogram

1 181,0

0,1

0,1

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1 898,6

1 700,0

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

180,0

180,0

Zajtérképezés EU tagállami feladatai
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek
Kiemelt közúti projektek
Hazai fejlesztési programok

49,1
61 800,0
160 000,0

58 986,2

198,6
49,1

28 200,0

33 600,0
160 000,0

7. szám
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2
3
4
6
20
34

3
35

36

37

38
1
2
3
10
12
14
15
17
39

12 022,1

12 022,1

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

1 245,4

1 245,4

Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

160,0

160,0

Balaton fejlesztési feladatok támogatása

220,0

220,0

1 003,6

1 003,6

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

978,6

978,6

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához
kapcsolódó feladatok
Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

127,9

127,9

2 358,6

2 358,6

Hungaroring Sport Zrt. támogatása

Intézményi kezességi díjtámogatások

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer
Bányanyitási feladatok kiadásai

623,3

623,3

5 540,7

5 540,7

100,0

100,0

Autópálya rendelkezésre állási díj
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

110 490,2

110 490,2

11 251,2

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

11 251,2

646,3

646,3

Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő
feladatok ellátása
Egyéb feladatok

116,0

116,0

Nemzetközi tagdíjak

219,3

219,3

55,2

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

55,2

3 400,2

3 400,2

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

396,0

396,0

440,8

440,8

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

330,0

330,0

61,3

61,3

1 038,5

1 038,5

2 940,0

2 940,0

Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

83,2

83,2

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

Kormányzati szakpolitikai feladatok

Bányabezárás
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

1
16
17
22
23
24
25

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

35 888,5

35 888,5

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

4 263,0

4 263,0

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

2 646,0

2 646,0

Tornaterem-építési program

2 970,0

2 970,0

Tanuszoda-fejlesztési program

2 970,0

2 970,0

2 970,0

2 970,0

289,3

289,3

387,6

387,6

581,0

581,0

5 100,0

5 100,0

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új
iskola és tornaterem
A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges
új iskola és tornaterem
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési
támogatása
Fejezeti stabilitási tartalék
1 - 20. cím összesen:

21

Támogatás

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

3

46

Bevétel

PPP-programok

1
6
7

45

Kiadás

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

1
4
5

44

Kiemelt előirányzat neve

Infokommunikációs ágazati programok

1
2

40
43

XVII . F E J E Z E T

2016. évi előirányzat

Vállalkozások folyó támogatása

603 544,5

84 409,6

519 134,9
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1

XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Egyedi támogatások, ellentételezések

3

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

5
6
7

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

8
9

Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek
elszámolása
Peres ügyek

25

21 - 25. cím összesen:

26

225,0
74 137,7
154 400,0
41 048,7
2 263,8
2 263,8
1 500,0
275 839,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

1

1 300,0

Osztalékbevétel
XVII. fejezet összesen:

879 383,5

85 709,6

519 134,9

265,3

7 660,1

7 087,7

48 962,3

2,0

188,0

790,5

5 073,5

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

4 888,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 354,1

Dologi kiadások

1 419,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

49,3
6,0

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

151,5
56,0

Külképviseletek igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

26 442,2
7 079,5
19 943,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

2 172,3

Felújítások

300,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

112,6

Külügyi és Külgazdasági Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

104,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29,1

Dologi kiadások

46,9

Felhalmozási költségvetés

6
4

Beruházások

10,0

Balassi Intézet

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 039,2
558,7

7. szám
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3
4
5
2

XVIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

1 958,1

Dologi kiadások

220,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,0

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
5

86,0

Beruházások

80,0

Nemzeti Befektetési Ügynökség

1

2 820,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 141,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

321,7
1 346,9

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

Bevétel

Beruházások

55,1

Felújítások

14,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

1
2
3
5
6
2
1
3
3
1
2
3
4
1
2
5
6
5
8

10 366,1

10 366,1

Kötött segélyhitelezés

579,3

579,3

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

450,0

450,0

5 500,0

5 500,0

780,0

780,0

110,0

110,0

40,0

40,0

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

7 460,0

7 460,0

Európai uniós befizetések

4 900,0

4 900,0

115,0

115,0

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

13,7

13,7

Humanitárius segélyezés

10,0

10,0

Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok
támogatása Ukrajnában
Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások

40,0

40,0

2 551,3

2 551,3

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram
működtetése
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
Európai Területi Társulások támogatása
Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet
támogatása
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges
pénzügyi hozzájárulás
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

Peres ügyek
Fejezeti stabilitási tartalék
1 - 7. cím összesen:

8

9,9

9,9

932,9

932,9

106 787,6

8 225,5

98 562,1

8 225,5

98 562,1

Vállalkozások folyó támogatása

1

Normatív támogatások

1
9

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

30 000,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

2

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1

Eximbank Zrt. tőkeemelése
XVIII. fejezet összesen:

20 000,0
156 787,6
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XIX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

4

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

1
2
7

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

12 222,8

Közlekedés Operatív Program

34 930,0

Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti
Foglalkoztatási Alap
Társadalmi Megújulás Operatív Program

8
14
19
20
21
22

34 930,0
3 808,7

95 667,3

95 667,3

58 505,8

58 505,8

105 820,1

105 820,1

Államreform Operatív Program

1 535,2

1 535,2

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

3 510,2

3 510,2

Végrehajtás Operatív Program

6 885,7

6 885,7

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Környezet és Energia Operatív Program

5

3 808,7

12 222,8

Területi Együttműködés

1

Európai Területi Együttműködés

1
2
3
4
5
6
7
10
6

ETE HU-SK

6 186,1

5 839,5

346,6

ETE HU-RO

1 254,6

1 031,0

223,6

ETE HU-SER

247,5

229,5

18,0

ETE HU-CRO

631,5

558,6

72,9

ETE SEES

263,3

50,5

212,8

ETE AU-HU

19,2

19,2

ETE SLO-HU

11,9

11,9

ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

716,2

685,3

30,9

7 180,0

6 679,0

501,0

9 000,0

7 650,0

1 350,0

Egyéb uniós előirányzatok

3
6

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 20092014
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

7
1
2
8
11
8
9

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft
uniós feladatainak támogatása
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása
Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása
Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

337,5

337,5

1 000,0

1 000,0

30 831,8

30 831,8

15 000,0

15 000,0

4 776,4

4 776,4

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

1
2
3
4
5
6
7
8

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

294 541,1

13 878,9

32 333,4

22 633,4

9 700,0

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

106 000,0

95 400,0

10 600,0

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

202 835,6

148 070,0

54 765,6

Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

12 999,5

120 365,5

107 366,0

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

52 866,5

44 936,5

7 930,0

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

45 275,0

20 740,0

24 535,0

3 431,2

2 916,5

514,7

Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

10

308 420,0

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

6

ETE határmenti programok 2014-2020

1
2
3

SKHU ETE program

3 717,4

ROHU ETE program

4 114,1

HU-SER IPA program

5 683,6

3 717,4
4 114,1
3 580,2

2 103,4

7. szám
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XIX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

HU-CRO ETE program

4
5
6
7

Kiadás
2 031,4

Bevétel
940,7

Támogatás
1 090,7

AU-HU ETE program

507,6

507,6

SI-HU ETE program

181,7

181,7

8,0

8,0

ENI programok

11

2016. évi előirányzat

Vidékfejlesztési és halászati programok

3

Halászati Operatív Program

1

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)

2
3

Technikai segítségnyújtás (V. tengely)

12

402,1

264,6

137,5

394,8

329,9

64,9

37,1

31,0

6,1
16 335,5

Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

1
2
3

108 903,3

92 567,8

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

1 622,4

1 216,8

Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

1 125,0

1 125,0

100,0

100,0

100,0

100,0

526,3

526,3

Vidékfejlesztési Program

13
14

Uniós Programok ÁFA fedezete

405,6

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1

Uniós programok árfolyam-különbözete

16

Fejezeti stabilitási tartalék
XIX. fejezet összesen:

1 401 323,8

862 066,6

539 257,2

6 186,0

10 601,9

23 617,7

83 315,2

166,0

2 472,8

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

9 588,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 601,3

Dologi kiadások

3 731,2

Egyéb működési célú kiadások

816,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

51,1

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
Működési költségvetés

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

65 770,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 938,1

Dologi kiadások

22 013,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

2 996,3
42,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

Beruházások
Felújítások

161,2
10,0

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 563,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

399,1

Dologi kiadások

564,0

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

110,4
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7
5

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Felújítások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

2,3

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1

Bevétel

111,4

678,6

1 585,5

2 628,7

282 735,3

153 075,0

1 750,0

4 472,3

3 950,0

1 646,6

2 554,5

310,6

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

475,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

132,7

Dologi kiadások

180,6

Felhalmozási költségvetés

6
4

Beruházások

1,5

Egyéb kulturális intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2 026,3
576,0
1 292,6
134,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
5

Beruházások

179,2

Felújítások

4,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1,2

Egyetemek, főiskolák

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

177 708,9
49 099,0
149 331,3
23 799,3
1 917,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

25 018,2
8 864,9
71,2

Egyéb oktatási intézmények

1

Oktatási Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2
2

Dologi kiadások

741,9
2 776,6

Beruházások

8,0

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

2 415,5
678,6
2 092,5

Felhalmozási költségvetés

6
7

1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 695,8

Felhalmozási költségvetés

6

7

Személyi juttatások

Beruházások
Felújítások
Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
intézmények
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

406,0
4,0
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2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

1 161,7
272,9
1 407,8

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

22,7
679,4

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

1

8 117,2

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

6 776,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 305,1

Dologi kiadások

686,7

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

28,1
789,3

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs
Központ
Működési költségvetés

1
1
2
3
2

Személyi juttatások

509,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

126,7

Dologi kiadások

117,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
9

Beruházások
Felújítások

30,6
5,0

Türr István Képző és Kutató Intézet

1

6 450,0

1 240,0

544,5

2 776,3

508 974,1

1 195,6

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

2 388,3
574,0
3 277,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
10

Beruházások
Felújítások

450,0
1 000,0

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

1

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

2 386,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

567,8

Dologi kiadások

266,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

100,0

Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

222 312,4
59 904,6
220 731,5
56,7
590,6

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

5 277,3

Felújítások

1 247,7
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Kiemelt előirányzat neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

48,9

Közgyűjtemények

1

Bevétel

3 220,8

18 395,3

6 252,0

11 672,1

32 727,7

3 119,7

10,8

594,3

2 949,6

12 587,5

12 130,5

1 643,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 997,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 167,5

Dologi kiadások

5 189,0

Egyéb működési célú kiadások

6,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
12

Beruházások
Felújítások

6 119,6
136,4

Művészeti intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 604,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 034,5

Dologi kiadások

7 410,9

Egyéb működési célú kiadások

0,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
14

Beruházások

773,4

Felújítások

100,0

Országos Mentőszolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

20 023,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 593,6

Dologi kiadások

7 980,5

Felhalmozási költségvetés

6
15

Beruházások

2 250,0

Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

250,0
67,5
227,6

Felhalmozási költségvetés

6
16

Beruházások

60,0

Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb
népegészségügyi intézetek
Működési költségvetés

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

4 023,6
1 062,6
10 013,6
285,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
17

Beruházások
Felújítások

116,2
35,3

Országos Vérellátó Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3

Személyi juttatások

4 234,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 073,9

Dologi kiadások

7 915,3
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Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

Felhalmozási költségvetés

6
7
18

Beruházások
Felújítások

480,0
70,0

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1

12 000,0

549 264,9

26,0

1 126,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
19

Személyi juttatások

404 484,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

109 167,5

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 612,7
2 000,0

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1

Működési költségvetés

1
2
3
20

Bevétel

Személyi juttatások

716,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

190,2

Dologi kiadások

246,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Normatív finanszírozás

2
3
4
5

17 034,7

17 034,7

166 016,4

166 016,4

Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás

3 792,1

3 792,1

Köznevelési szerződések

4 000,0

4 000,0

Felsőoktatás speciális feladatai

438,6

438,6

Lakitelek Népfőiskola támogatása

300,0

300,0

12 044,1

12 044,1

5 211,7

5 211,7

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

3

Felsőoktatási feladatok támogatása

1
2
3
4
5
6

Kiválósági támogatások
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap
Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen
Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

4

40,0

40,0

5 340,0

5 340,0

Köznevelési feladatok támogatása

4
5
8
11
12

86,7

86,7

2 752,7

2 752,7

Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása

440,0

440,0

Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása

400,0

400,0

4 405,8

4 405,8

1 000,0

1 000,0

451,4

451,4

Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Nemzeti Tehetség Program

Erzsébet program támogatása

5

Egyéb feladatok támogatása

1
18

I. világháborús centenáriumi megemlékezések
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

1
2
3
4
19

74,4

74,4

2 000,0

2 000,0

236,6

236,6

34,8

34,8

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

170,8

170,8

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

320,7

320,7

4,0

4,0

Határon túli kulturális feladatok támogatása
Határtalanul! program támogatása
Határon túli köznevelési feladatok támogatása
Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

8
1
2
5

Kétoldalú munkatervi feladatok

2
10

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok
Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Kulturális szakdiplomáciai feladatok

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

5,4

5,4

12,3

12,3

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

6

EU-tagságból eredő együttműködések

2
11

EU-tagságból eredő kulturális együttműködések
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1
2
3
5

69,8

69,8

A KOGART támogatása

200,0

200,0

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

228,8

228,8

Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események támogatása
Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása

250,0

250,0

500,0

500,0

262,1

262,1

176,8

176,8

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

1 257,9

1 257,9

Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)
Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

1 331,3

1 331,3

79,2

79,2

Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

1 579,9

1 579,9

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
megrendezésének támogatása
Egyéb színházi támogatások

1 950,0

1 950,0

55,8

55,8

Filmszakmai támogatások

18
12

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7
1
2
13

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása
Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
Közművelődési szakmai feladatok
Művészeti tevékenységek

4
5
9
10
11
12
13

A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

14
15

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

30,0

30,0

351,5

351,5

28,7

28,7

3,0

3,0

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

2
3
4
5
16

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

65,0

65,0

300,0

300,0

42,5

42,5

35,3

35,3

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1
3
6
7
9
17

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Családpolitikai Programok

654,0

654,0

Családpolitikai célú pályázatok

83,0

83,0

Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok

18,0

18,0

Egyes szociális pénzbeli támogatások

1
6
7
18
19

1 540,0

1 540,0

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

891,0

891,0

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

690,0

690,0

113,9

113,9

79 415,0

79 415,0

Gyermekvédelmi Lakás Alap

Szociális célú humánszolgáltatások

1

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1521
millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

4

Kiemelt előirányzat neve

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház
finanszírozása
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő finanszírozása
Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások
Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék
Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési
támogatása
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb
esélyteremtési programok támogatása
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

7
8
9
10
20
3
6
8
12
13

Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
Egészségügyi ágazati előirányzatok

22
2
3
6
13
19
20

6
1
2
4
7
8
10

Támogatás

4 775,1

4 775,1

523,6

523,6

3 229,0

3 229,0

5,0

5,0

200,0

200,0

157,2

157,2

112,6

112,6

535,0

535,0

446,4

446,4

190,0

190,0

201,6
2 092,0

Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

957,6

957,6

Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

700,0

700,0

Patika hitelprogram kamattámogatása

370,0

370,0

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

6 999,0

6 999,0

Új budapesti kórház előkészítése

1 000,0

1 000,0

300,0

300,0

Versenysport támogatása

1 307,7

1 307,7

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

7 000,0

7 000,0

3 162,3

3 162,3

2 679,2

2 679,2

187,7

187,7

Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő
támogatása
Sporttevékenység támogatása

4
5

Bevétel

201,6

Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

23

Kiadás

2 092,0

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

24
25
26

7
9
23
24
25
28
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2016. évi előirányzat

Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai

5 510,2

5 510,2

1 994,7

1 994,7

Fogyatékosok sportjának támogatása

447,0

447,0

Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

376,0

376,0

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

2 140,2

2 140,2

Sportegészségügyi ellátás támogatása

265,4

265,4

Szabadidősport támogatása

477,4

477,4

Diák- és hallgatói sport támogatása

410,7

410,7

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

22,0

22,0

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei

32,7

32,7

Utánpótlás-nevelési feladatok
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

30
24

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

10 979,4

10 979,4

1 700,0

1 700,0

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11

Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

2
3
12
18
36
1
2
25
15
19
26

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF)
kapcsolódó fejlesztések
Magyar Sport Háza támogatása

111,1

111,1

3 200,0

3 200,0

266,2

266,2

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

4 020,6

4 020,6

4 488,1

4 488,1

1 888,6

1 888,6

MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

2 280,0

2 280,0

Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése

3 230,0

3 230,0

184,3

184,3

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek,
fenntartásának támogatása
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek
támogatása
Kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében lévő állami
sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok

1
2
14
19
2

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

30,8

30,8

300,0

300,0

1 296,8

1 296,8

44,0

44,0

44,0

44,0

7 989,9

7 989,9

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft.
támogatása
Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása

249,7

249,7

133,3

133,3

Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok
támogatása
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

608,5

608,5

97,3

97,3

450,0

450,0

Autizmus Alapítvány
Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása
Kulturális alapítványok, közalapítványok

10
12
27
28

Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

2
3

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

1
2
4
30
23

Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2
3
4
5
6
24

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
Magyar Írószövetség támogatása

30,0

30,0

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

22,0

22,0

Rákóczi Szövetség támogatása

50,0

50,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1
2
3

100,1

100,1

Magyar Rákellenes Liga támogatása

30,0

30,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása

51,3

51,3

Magyar Vöröskereszt támogatása

7. szám
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Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Magyar ILCO Szövetség támogatása

30,0

30,0

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

20,0

20,0

Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

20,0

20,0

Rákbetegek Országos Szövetsége

20,0

20,0

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

149,5

149,5

143,3

143,3

181,8

181,8

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

176,4

176,4

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

181,8

181,8

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
Autisták Országos Szövetsége

21,0

21,0

55,1

55,1

Siketvakok Országos Egyesülete

22,0

22,0

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége
Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

56,4

56,4

Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
23
24
25
26
27
26
2
27
1
35
39
46

610,5

610,5

Dévény Anna Alapítvány

39,6

39,6

Kézenfogva Alapítvány

10,0

10,0

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

372,2

372,2

Afázia Egyesület
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete
Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Olimpiai Bizottság
Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
és közösségi programok támogatása
Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása
Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját
elősegítő programok
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

47
48
50

85,0
2,0

85,0
2,0

2 129,0

2 129,0

180,0

180,0

34 313,5

34 313,5

26,3

26,3

4 000,0

4 000,0

22,0

22,0

Kulturális szakmai feladatok támogatása

1
3
7
8
9

Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis
Emlékpont Központ támogatása

12 834,4

12 834,4

A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

3 500,0

3 500,0

A Budai Vigadó felújításának támogatása

2 478,5

2 478,5

Fejezeti általános tartalék

1 020,5

1 020,5

Nemzeti Együttműködési Alap

4 896,4

4 896,4

2 891,5

2 891,5

3 100,0

3 100,0

Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

51
54
55

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1
1
2
1

Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,
közművelődési intézmények, kulturális programok)
Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása
Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
Hittanoktatás támogatása
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3

4

56
57

Kiadás

Bevétel

Támogatás

8 844,0

8 844,0

17 580,0

17 580,0

1 930,0

1 930,0

420,0

420,0

1 400,0

1 400,0

Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

1

12
13
14
21
22

Kiemelt előirányzat neve

Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

4
5

7
9
10
11

XX . F E J E Z E T

2016. évi előirányzat

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi
jogi személye
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

650,0

650,0

Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése

2 623,0

2 623,0

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése
Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

2 400,0

2 400,0

121,2

121,2

Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása

300,0

300,0

1 720,0

1 720,0

200,0

200,0

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése
Egyházi személyek eszközellátásának támogatása
Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása
Nemzetiségi támogatások

550,0

550,0

1 459,4

1 459,4

55,2

55,2

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
58
1
2
3
4
5
6
7
8

Bolgár Országos Önkormányzat és Média

62,9

62,9

Országos Horvát Önkormányzat és Média

178,0

178,0

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

256,9

256,9

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

107,5

107,5

Országos Roma Önkormányzat és Média

361,2

361,2

Országos Lengyel Önkormányzat és Média

72,0

72,0

Országos Örmény Önkormányzat és Média

52,5

52,5

Országos Szlovák Önkormányzat és Média

151,0

151,0

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

80,0

80,0

Szerb Országos Önkormányzat és Média

100,7

100,7

Országos Ruszin Önkormányzat és Média

59,6

59,6

Ukrán Országos Önkormányzat és Média

62,2

62,2

50,8

50,8

19,5

19,5

104,4

104,4

178,0

178,0

40,8

40,8

165,9

165,9

30,8

30,8

27,0

27,0

Országos Szlovén Önkormányzat és Média

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1525

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

9
10
11
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59
4
5
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7
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60
63

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Társadalmi felzárkózást segítő programok
Roma kultúra támogatása
Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
Felzárkózás-politika koordinációja
Roma ösztöndíj programok
Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ
Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
Fejezeti stabilitási tartalék
1 - 20. cím összesen:

21

2016. évi előirányzat
Kiadás

159,5

58,4

58,4

69,2

69,2

13,5

13,5

14,5

14,5

52,3

52,3

436,5

436,5

29,7

29,7

1 048,9

1 048,9

79,2

79,2

882,4

882,4

13 797,9

13 797,9

2 324 509,7

914 134,0 1 410 375,7

Családi támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
2

Családi pótlék
Anyasági támogatás

319 720,5
5 047,0

Gyermekgondozási segély

63 564,3

Gyermeknevelési támogatás

12 429,7

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

1 303,9

Életkezdési támogatás

5 189,9

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

6 078,9

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1 630,8

Korhatár alatti ellátások

1
2
3

Szolgálati járandóság

79 502,6

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék

33 415,2

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
4

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése
Mezőgazdasági járadék

9 241,9
2 223,1

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

34 419,4

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

13 387,5

Házastársi pótlék
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)
Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése
Járási szociális feladatok ellátása

2 895,4
42,0
331,3
70 587,4

Különféle jogcímen adott térítések

1
2
4

Közgyógyellátás

Támogatás

159,5

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1

Bevétel

15 889,7

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

Folyósított ellátások utáni térítés

1 747,5
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

21. cím összesen:

22
26
27

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

2016. évi előirányzat
Kiadás

28

Támogatás

684 048,0
3 137,0
250,0
1,0

Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel
22 - 27. cím összesen:

Bevétel

3 387,0

1,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

1

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek

1
2

2,0
2,0

Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek

2

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1
2

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságok tőkeemelése
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

3

XX. fejezet összesen:

1,0
1,0
1,0

3 011 947,7

914 139,0 1 410 375,7

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1

49,6

2 108,5

29,2

137,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 064,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

295,4

Dologi kiadások

638,5

Egyéb működési célú kiadások

33,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

127,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2

OECD ROK
Fejezeti tartalék
XXX. fejezet összesen:

167,0
45,8
2 370,9

45,8
78,8

2 292,1

899,9

11 695,6

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1

Központi Statisztikai Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 531,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 029,4

Dologi kiadások

2 354,8

Egyéb működési célú kiadások

20,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

607,0

Felújítások

20,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

33,0
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XXXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

KSH Könyvtár

1

Bevétel

Támogatás

5,0

185,2

37,7

123,5

Működési költségvetés

1
2
3
5

Személyi juttatások

125,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33,0

Dologi kiadások

31,8

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
6

Személyi juttatások

104,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28,2

Dologi kiadások

28,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
Fejezeti stabilitási tartalék

2

XXXI. fejezet összesen:

483,4

483,4

126,1

126,1

13 556,4

942,6

12 613,8

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1

7 084,3

Magyar Tudományos Akadémia

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

5 595,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 448,5

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

5,1
35,0

MTA Titkárság Igazgatása

1

39,2

1 572,1

218,9

534,7

16 033,8

14 294,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

968,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

243,0

Dologi kiadások

356,7

Egyéb működési célú kiadások

3,0

Felhalmozási költségvetés

6
8
3

Beruházások

25,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

15,0

MTA Könyvtár és Információs Központ

1

MTA Könyvtár és Információs Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

401,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

102,4

Dologi kiadások

228,4

Egyéb működési célú kiadások

3,0

Felhalmozási költségvetés

6
4

Beruházások

18,0

MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

15 482,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 196,5

Dologi kiadások

8 833,8

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

117,0
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XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

1 576,2
103,6
18,5

MTA Támogatott Kutatóhelyek

1

Bevétel

1 394,0

2 691,6

796,9

701,2

253,2

207,2

64,1

149,7

1,5

19,7

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

2 551,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

655,0

Dologi kiadások

707,2

Felhalmozási költségvetés

6
6

Beruházások

171,6

MTA egyéb intézmények

1

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

376,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

101,4

Dologi kiadások

976,7

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

43,3

MTA Jóléti intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

203,6
65,5
190,3

Felhalmozási költségvetés

6
3

Beruházások

1,0

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

1

Működési költségvetés

1
2
3
4

Személyi juttatások

111,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30,2

Dologi kiadások

71,9

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

1

Működési költségvetés

1
2
3
7

Személyi juttatások

Személyi juttatások

9,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2,4

Dologi kiadások

9,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

80,9

80,9

56,6

56,6

178,4

178,4

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

1 076,9

1 076,9

Infrastruktúra fejlesztés

1 742,0

1 742,0

Lendület Program

3 638,1

3 638,1

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

898,3

898,3

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

170,0

170,0

Posztdoktori pályázatok támogatása

845,0

845,0

Szakmai feladatok teljesítése

428,4

428,4

Kiválósági központok támogatása

300,0

300,0
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XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Központi kezelésű felújítások
XXXIII. fejezet összesen:

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

723,8
56 194,8

Támogatás
723,8

18 801,6

37 393,2

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1

MMA Titkársága

1

1 550,3

MMA Titkárság Igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

588,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

166,1

Dologi kiadások

659,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

136,0
2 501,7

MMA köztestületi feladatok

1

Működési költségvetés

1
2
3
3

Személyi juttatások

1 814,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

341,2

Dologi kiadások

346,5
174,4

MMA Kutatóintézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

95,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27,2

Dologi kiadások

31,9

Felhalmozási költségvetés

6
4

Beruházások

20,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
6
7
8
11
12

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása

105,0

105,0

Magyar Művészetek Háza programok

188,0

188,0

Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

15,0

15,0

Kutatási tevékenység támogatása

55,0

55,0

200,0

200,0

Pályázati alapok

13,0

13,0

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

610,0

610,0

Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet épületének
felújítása és kialakítása
Nemzeti Szalon programjai

143,2

143,2

Pesti Vigadó művészeti programok

13
14

MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója
XXXIV. fejezet összesen:

80,0

80,0

1 000,0

1 000,0

6 635,6

6 635,6

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1

2 586,4

NKFI Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 861,3
498,3
1 876,8
14,1

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

65,0

1 729,1
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XXXV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
3

Nemzetközi tagdíjak
Fejezeti stabilitási tartalék
XXXV. fejezet összesen:

2 662,2

498,9

39,7
7 017,4

39,7
3 085,3

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1
2
4
7
9
14
2

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől
felvett hitelek kamatelszámolásai
EBB hitelek kamatelszámolásai
ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai
ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai

2 494,2
162,0
11 769,0

Egyéb devizahitelek kamatkiadásai

3 095,9

Belföldi devizahitelek kamata

2

19 871,2

EB/IMF hitelek kamatelszámolásai

1 560,0

Devizakötvények kamatelszámolásai

1

Külföld felé

1
5
6
2
1

1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai

235 831,1

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények
kamatkiadásai
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

110,9

Forinthitelek kamatelszámolásai

2

Egyéb hitelek kamatelszámolásai

18
19
20
21
2

EBB forint hitelek kamatelszámolásai
ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai
MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata
Az önkormányzatoktól átvállalt forint hitelek kamatkiadásai

28 425,5
395,0
43,2
2 847,8

Államkötvények kamatelszámolása

1

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

1

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

668 234,9

1
2

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

62,5

2

4
3
1
2
4

Konszolidációval kapcsolatos államkötvények
kamatelszámolásai
Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos
államkötvények kamatelszámolásai
Kincstárjegyek kamatelszámolásai

2 027,7

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

21 492,0

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

49 603,5
13 499,9

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

1

Jutalékok és egyéb költségek

1

Deviza elszámolások

1
2

Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai
Forint elszámolások
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

59 130,9

68,4

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai

3

2

1 242,8
43,4

Devizaszámla kamatelszámolásai

3 275,1
25 433,9
1 700,0

2 163,3

3 932,1
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XLI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Adósságkezelés költségei
XLI. fejezet összesen:

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 127,7
1 079 631,5

73 917,0

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1

Vállalkozások költségvetési befizetései

1
3
4
5
6
7
8
9

Társasági adó
Hitelintézeti járadék

400 500,0
6 300,0

Pénzügyi szervezetek különadója

79 200,0

Cégautóadó

27 700,0

Egyszerűsített vállalkozói adó

75 200,0

Bányajáradék

31 500,0

Játékadó

41 200,0

Ökoadó

1
2
10
11
12
14
15
16
18
2

Energiaadó
Környezetterhelési díj

16 700,0
5 300,0

Egyéb befizetések

26 000,0

Energiaellátók jövedelemadója

41 300,0

Rehabilitációs hozzájárulás

65 500,0

Kisadózók tételes adója

70 100,0

Kisvállalati adó

13 800,0

Közműadó

52 200,0

Reklámadó

10 900,0

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1
2
3
4
5
6

Általános forgalmi adó
Jövedéki adó
Regisztrációs adó
Távközlési adó
Pénzügyi tranzakciós illeték
Biztosítási adó

3

3 351 850,0
952 200,0
20 700,0
56 000,0
200 900,0
30 000,0

Lakosság költségvetési befizetései

1
2
4
5
6

Személyi jövedelemadó
Egyéb lakossági adók
Lakossági illetékek
Gépjárműadó
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
Egyéb költségvetési bevételek

4
1

1 658 400,0
2 000,0
121 700,0
45 500,0
900,0

Vegyes bevételek

8
9
2

Egyéb vegyes bevételek

4 366,0

Kezesség-visszatérülés

3 474,0

Központosított bevételek

1
2
3
4
5
6

Bírságbevételek

27 542,5

Termékdíjak

63 389,0

Egyéb központosított bevételek
Megtett úttal arányos útdíj
Hulladéklerakási járulékból származó bevétel
Időalapú útdíj (HD)

17 491,8
140 500,0
8 000,0
47 000,0

Támogatás
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XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Költségvetési befizetések

1
3

25 559,9

Központi költségvetési szervek

8 004,0

Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
önkormányzati befizetések
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése

4
7

17 000,0

Egyéb uniós bevételek

2
3
4

10 600,0

Vámbeszedési költség megtérítése

168,3

Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése
Uniós támogatások utólagos megtérülése

4
5

4 557,5

Kohéziós Alap

500,0

Strukturális Alapok

8

Tőke követelések visszatérülése

1
2

35,9

Kormányhitelek visszatérülése

207,0

Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése

28
29

Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

1 272,0

Lakástámogatások

1

Egyéb lakástámogatások

31
32

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

104 000,0
104 000,0

Egyéb költségvetési kiadások

1

Vegyes kiadások

4
5
7

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
Szanálással kapcsolatos kiadások

33

1,0

Védelmi felkészítés előirányzatai

1
2
11
12
19
21
22
25
26
27

3 200,0

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

497,0

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása
Egyéb vegyes kiadások

1 200,0

1% SZJA közcélú felhasználása

8 100,0

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések

4 302,4
35,0
1,0

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

1 700,0

Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások

2 000,0

Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás
Fuvarozók kamattámogatása

5,0
40,0

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

3
4
5
7
10
13
14
15
16

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség
A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség

500,0
6 500,0
15 447,8
1 700,0
150,0
10,0
2 500,0
383,3
30,0

Támogatás
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XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő
fizetési kötelezettség
Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
Kormányzati rendkívüli kiadások

19
20
34
2

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

300,0
10,0
100,0

Pénzbeli kárpótlás

1
2
3
35

Pénzbeli kárpótlás

1 297,3

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás

2 364,6

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

59,6

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

2

Egészségbiztosítási Alap támogatása

4
9
36

Járulék címen átadott pénzeszköz
Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

374 464,0
35 103,6

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
Nemzetközi tagdíjak

1
1
2
3
4
7
8
2

IBRD alaptőkeemelés
IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása
CEB tagdíj
Bruegel tagdíj

910,3
1 381,5
3,7
30,3

NBB alaptőke hozzájárulás

3 042,0

AIIB alaptőke hozzájárulás

5 526,0

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1
2
3
4
3

IDA alaptőke-hozzájárulás
IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása
Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz
EU Szomszédsági Beruházási Eszköz
Egyéb kiadások

37

1 526,0
45,0
38,0
101,3
40,0

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

1
2
3
4

ÁFA alapú hozzájárulás

37 730,2

GNI alapú hozzájárulás

238 615,9

Brit korrekció
Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő
bruttó GNI csökkentés
Egyéb

5
41
42

Követeléskezelés költségei

21 153,0
2 402,0
14 947,9
1,7

Alapok támogatása

1

Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

1
2
2
3
4
5
6

Költségvetési támogatás
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFAnak
Bethlen Gábor Alap támogatása
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
támogatása
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja támogatása
XLII. fejezet összesen:

95 000,0
105 769,9
11 807,5
4 724,4
5,3
7 686,0
1,0
1 223 762,5 7 781 945,9

Támogatás
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XLIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

1

Értékesítési bevételek

1
2
3

12 500,0

Ingatlan értékesítésből származó bevételek

70,0

Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek
Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

1
2
4
2
1

21 998,8

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele
Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele

82,9

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
értékesítési bevétele
Hasznosítási bevételek

19,0

Bérleti díjak

3
4
2
3
4

554,4

Egyéb bérleti díj

2 451,0

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
bérleti díja
Vagyonkezelői díj

2 533,0
31 107,0

Osztalékbevételek
Koncessziós díjak

1
2
3
4
3

4 233,8

Szerencsejáték koncessziós díj

229,5

Infrastruktúra koncessziókból származó díj

2 500,0

Bányakoncessziós díj

940,0

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja
Egyéb bevételek

1
2

133 000,0

Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek

5 900,0

Vegyes bevételek

2

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1

Felhalmozási jellegű kiadások

1

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

1
2
4
5
6
2
4

7
8
9
2
2

15 500,0

A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmény-fejlesztések kiadásai
Budapesti konferencia-központ megvalósítása

27 272,7

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához
kapcsolódó beruházások megvalósítása
Egyéb eszközök vásárlása

1 389,9

11 700,0

1 800,0

1 500,0

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

1
3
5

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

11 000,0

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
megvalósításával kapcsolatos kiadások
Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása

1 000,0

Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások

1 500,0

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási
központ létrehozásával kapcsolatos kiadások
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

650,0
4 650,0
450,0

Támogatás
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XLIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás

4 500,0

Ingatlanok őrzése

2 500,0

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása,
karbantartása
Egyéb vagyonkezelési kiadások

Bevétel

1 300,0
1 500,0

Állami tulajdonú társaságok támogatása

1
2
3

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
kiadások
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések

1
2
3
5

Kezesi felelősségből eredő kifizetések
Konszernfelelősség alapján történő kifizetések
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

6
7
8

Egyéb szerződéses kötelezettségek

16 200,0
5 100,0

2,0
2,0
2,0
5 500,0
850,0
7,0

Egyéb jogszabályból eredő kiadások

1
4

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása

1 450,0

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

1
2
2
3

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek
kiadásai
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Eljárási költségek

500,0
1 500,0
40,0

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása

1
4
5
7

Az MNV Zrt. működésének támogatása
Átváltoztatható kötvény kamatfizetése

9 407,2

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

1 500,0

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Fejezeti tartalék

5
6
8

7 200,0

Tulajdonosi kölcsönök elszámolása
ÁFA elszámolás
XLIII. fejezet összesen:

1 900,0
8 500,0
875,1
1 000,0
149 747,9

218 119,4

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek

1

Értékesítési bevételek

1

Ingatlan értékesítéséből származó bevételek

1
3
2

Termőföld értékesítésből származó bevételek
Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek

1 450,0
10,0

Hasznosítási bevételek

1
3

Haszonbérleti díj
Egyéb bevételek

2

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

1

Felhalmozási jellegű kiadások

1

Ingatlan vásárlás

10 000,0
300,0

Támogatás
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1
2

Kiemelt előirányzat neve

Termőföld vásárlás

Kiadás

Bevétel

2 500,0

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

1
2

Életjáradék termőföldért

3
3

9 900,0

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1

Hasznosítási kötelezettség kiadásai
Egyéb vagyonkezelési kiadások

517,0
1 760,0

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1
2
3
4
5
4

XLIV . F E J E Z E T

2016. évi előirányzat

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

800,0

Eljárási költségek, díjak

450,0

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés

750,0

Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése
Bírósági döntésből eredő kiadások
Fejezeti tartalék
XLIV. fejezet összesen:

1 308,7
33,0
950,0
18 968,7

11 760,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
1
2

Hazai innováció támogatása
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció
támogatása
Befizetés a központi költségvetésbe

3
4
6
7
19
20
23

44 525,0
6 069,7
17 000,0

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

2 576,4

Kutatási témapályázatok támogatása

8 037,7

Fejezeti stabilitási tartalék

624,5
70 600,0

Innovációs járulék
Egyéb bevételek

1 165,6

Költségvetési támogatás

7 686,0

LXII. fejezet összesen:

78 833,3

79 451,6

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1

Aktív támogatások

1
2
4

Foglalkoztatási és képzési támogatások
Szakképzési és felnőttképzési támogatások

16 172,0
13 819,0

Passzív kiadások

1
5
6
8
14

Álláskeresési ellátások

47 000,0

Bérgarancia kifizetések

4 950,0

Működtetési célú kifizetések
Start-munkaprogram

3 283,4
340 000,0

EU-s elő- és társfinanszírozás

1
3
4
15
25
26

TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások
Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s
társfinanszírozása
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozása
Fejezeti stabilitási tartalék
Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése

54,5
3 808,7
54 700,0
389,5
51 700,0

Egyéb bevétel

1
2

Területi egyéb bevétel

1 000,0

Központi egyéb bevétel

1 000,0

Támogatás
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35

LXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

800,0

Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel

56 996,1

Szakképzési hozzájárulás

1 000,0

Bérgarancia támogatás törlesztése

36
39

Bevétel

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
Költségvetési támogatás

150 476,4

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás

105 769,9

LXIII. fejezet összesen:

95 000,0

484 177,1

463 742,4

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK
INTEGRÁCIÓS ALAPJA
1
3

1,0

Költségvetési támogatás
Működési kiadások
LXIV. fejezet összesen:

1,0
1,0

1,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2

Költségvetési támogatás

3
4

11 807,5

Eseti támogatás
Alapból nyújtott támogatások

1
3
5
6
5
6

Oktatás-nevelési támogatás
Magyarság Háza program támogatása

4 820,0
216,0

Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása

4 126,3

Egyéb támogatások

1 721,1

Alapkezelő működési költségei

810,0

Fejezeti stabilitási tartalék

114,1

LXV. fejezet összesen:

11 807,5

11 807,5

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1
1
2
2
3
4

Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövelő programja
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása

2 875,4
849,5
400,0
2 140,0

Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése

1
5

Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése
RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
Alapkezelőnek működési célra

6
7
10
15

Fejezeti stabilitási tartalék

33,9
5 559,3
1 171,6
143,9
134,4

Nukleáris létesítmények befizetései

1
16
18

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
fejlesztése
Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása

21 294,1

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése

6,7

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

4 724,4

Költségvetési támogatás
LXVI. fejezet összesen:

13 308,0

26 025,2

Támogatás
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2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,
terjesztésének támogatása
Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon
való részvétel támogatása
Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel
támogatása
Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések
támogatása
Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása

2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
22
24
26
27

2 900,0
1 600,0
1 791,0
710,0
7,0

Épített örökség, építőművészet támogatása

600,0

Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi
tevékenységek támogatása
Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás

808,5
30,0

Nemzetközi tagdíjak

15,0

Működési kiadások

965,0

Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
Fejezeti stabilitási tartalék

237,4
93,5
250,0

Egyéb bevételek

9 900,0

Játékadó NKA-t megillető része
Kulturális adó

100,0

Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések

600,0

LXVII. fejezet összesen:

9 757,4

10 850,0

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
1
3
6
7
8

4,9

Rendszeres befizetés

5,3

Költségvetési támogatás
Működési kiadások

9,0

Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése

1,0

Fejezeti stabilitási tartalék

0,1

LXVIII. fejezet összesen:

10,1

10,2

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
Biztosítotti nyugdíjjárulék

2
1
3

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

2 014 716,1

1 015 817,9

Egyéb járulékok és hozzájárulások

2
5
5
7

Megállapodás alapján fizetők járulékai
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
Késedelmi pótlék, bírság

1 115,6
11 875,8
11 265,9

Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

3
2

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek
Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1

Nyugellátások

1

Öregségi nyugdíj

2 540,0

Támogatás
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millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2

LXXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 473 190,2

Korhatár felettiek öregségi nyugdíja

195 496,4

Nők korhatár alatti nyugellátása

3

2016. évi előirányzat

Hozzátartozói nyugellátás

1
2

34 402,4

Árvaellátás

338 093,8

Özvegyi nyugellátás

4

Egyösszegű méltányossági kifizetések

2

500,0

Egyszeri segély

4

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

2
3
3

Postaköltség

4 597,4

Egyéb kiadások

1 993,7

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
1 - 3. cím összesen:

5

1,0

1,0

3 048 274,9 3 057 332,3

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv

1

1 955,0

9 057,4

1 955,0

9 057,4

3 059 287,3 3 059 287,3

9 057,4

Központi hivatali szerv

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 652,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 577,7

Dologi kiadások

3 594,0
7,2

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

181,1

Beruházások
5. cím összesen:
LXXI. fejezet összesen:

11 012,4

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és
munkáltatói egészségbiztosítási járulék
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

2
3

521 849,1
677 394,7

Egyéb járulékok és hozzájárulások

1
2
4
5
4
5
6

Egészségügyi szolgáltatási járulék
Megállapodás alapján fizetők járulékai
Munkáltatói táppénz hozzájárulás
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
Egészségügyi hozzájárulás
Késedelmi pótlék, bírság

28 772,4
307,2
19 235,4
150,0
164 190,1
5 079,1

Költségvetési hozzájárulások

2
6
10
7

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás
Járulék címen átvett pénzeszköz
Tervezett pénzeszköz-átvétel

5 400,0
374 464,0
35 103,6

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

1
2

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

525,0

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

5 200,0
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7. szám
millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

3
7

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
1 320,8

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek
Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

1
2
8
1
2
11

7 000,0

Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések
Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek
Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése

51 000,0

2 180,0

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

2,0

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

1
2
12
13
14
2

150,0

Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések
Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése

300,0

Baleseti adó

25 354,0

Népegészségügyi termékadó

26 772,6

Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása

11 500,0

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

1
2

Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély

45 916,2

Táppénz

1
2
3
3

Táppénz

65 166,9

Gyermekápolási táppénz

3 552,7

Baleseti táppénz

8 221,9

Betegséggel kapcsolatos segélyek

4
4
5
6
7

Egyszeri segély
Kártérítési járadék
Baleseti járadék

3

450,0
808,5
8 331,2

Gyermekgondozási díj

116 304,0

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

323 152,0

Természetbeni ellátások

1

Gyógyító-megelőző ellátás

1
2
3
5
8
9
11
13
15
17
18
21
22
2
3
4

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

107 047,5

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

22 448,2

Fogászati ellátás

25 946,8

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás
Művesekezelés
Otthoni szakápolás
Működési költségelőleg

6 196,9
23 171,1
4 596,8
2 000,0

Célelőirányzatok

83 856,4

Mentés

29 471,2

Laboratóriumi ellátás

21 304,7

Összevont szakellátás

633 919,0

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

12 401,3

Alapellátás megújításának II. üteme

10 000,0

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
Anyatej-ellátás

4 200,0
200,0

Gyógyszertámogatás

1

Gyógyszertámogatás kiadásai

231 400,0

Támogatás
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2
4
5

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás

15 700,0

Gyógyszertámogatási céltartalék

58 000,0

Bevétel

Támogatás

Gyógyászati segédeszköz támogatás

1
2
3

7 000,0

Kötszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása

48 000,0

Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

6
7

5 419,6

Utazási költségtérítés
Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett
ellátások kiadásai
Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül

1
2
3
4
5

234,0

Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése

100,0

Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető
egészségügyi szolgáltatások
Természetbeni ellátások céltartaléka

4

10 673,0

Sürgősségi ellátás EGT-n kívül
Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások

8

200,0

224,0
2 140,0
3 800,0

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1
2
3
5

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

1 477,2

Postaköltség

2 946,4
762,0

Egyéb kiadások

7
8
3

10,0

Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet
rendezése
Gyógyszertárak juttatása

3 600,0

Gyógyszertárak szolgáltatási díja

4 500,0

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
1 - 3. cím összesen:

5

12,0

15,0

1 954 861,5 1 963 265,0

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

1

424,6

8 403,5

424,6

8 403,5

1 963 689,6 1 963 689,6

8 403,5

Központi hivatali szerv

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 033,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 269,2

Dologi kiadások

2 150,9
175,0

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

200,0

Beruházások
5. cím összesen:
LXXII. fejezet összesen:

8 828,1
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7. szám

2. melléklet a 2015. évi …… törvényhez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

4 580 000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő
kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben bírósági döntés alapján év
közben változik a közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás
között pénzeszközátadással rendezik.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások
elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a
támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított
alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő.
A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:
SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedesre kerekítve
ahol:
SZAL = számított alaplétszám,
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó
önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a
számításkor figyelembe venni,
a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa,
b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa,
c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,
d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma.
A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám
figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve
ahol:
EHL = elismert hivatali létszám,

a

korrekciós

tényezők
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SZAL = számított alaplétszám,
Ka = a Kiegészítő szabályok 3. ba) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kb = a Kiegészítő szabályok 3. bb) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kc = a Kiegészítő szabályok 3. bc) alpontja szerinti korrekciós tényező.
A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után, az
elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az
5 000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali
létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik
a hivatali feladatok ellátásáról.
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek
alapján részesülnek támogatásban.
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

22 300 forint/hektár

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó
építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti
meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult.
A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által az ingatlannyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: FÖMI adatbázis) rendelkezésre bocsátott, 2014.
december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához
kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű
hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2014. évi országosan
összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 „Közvilágítás” kormányzati funkció
alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások
figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő 415 000 Ft/km
lakosságszám feletti város
10 001-40 000 fő lakosságszám 400 000 Ft/km
közötti település
10 001
fő
lakosságszám
alatti 320 000 Ft/km
település
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A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai
Hivatal 2014. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 „Jelentés a települések villamosenergiaellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros
Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti
kerületeknél rögzített adatok összegével.
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban
szereplő
013320
„Köztemető-fenntartás,
és
–működtetés”
kormányzati
funkció
településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai
figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.
Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyeknek a fenti
kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az
OSAP adatszolgáltatás alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a fenti kormányzati funkción
nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, melyek
az OSAP adatszolgáltatásban nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, melyek
temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak
vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a
100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000
forintra jogosultak.
E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek.
Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Megyei jogú város, 40 000 fő 70 Ft/m2
lakosságszám feletti város
10 001-40 000 fő lakosságszám 104 Ft/m2
közötti település
10 001
fő
lakosságszám
alatti 69 Ft/m2
település
A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP 1616 „Jelentés az önkormányzatok
tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe
venni.
bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban
szereplő 045160 „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és 045170 „Parkoló,
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garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított
nettó működési kiadások figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, fővárosi kerületek, megyei 470 000 Ft/km
jogú város, 40 000 fő lakosságszám
feletti város
10 001-40 000 fő lakosságszám 295 000 Ft/km
közötti település
10 001 fő lakosságszám alatti 227 000 Ft/km
település
A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján
kell figyelembe venni.
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 700 forint/fő,
de
a) az 1 000 fő lakosságszám és az alatti azon települések esetében,
ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000
forintot, településenként legalább 5 000 000 forint,
b) 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az
egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot,
településenként legalább 6 000 000 forint,
c) egyéb településenként legalább 3 500 000 forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv.
13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására.
E mellékletben az adóerő-képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi
iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat
a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja tartalmazza.
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 550 forint/külterületi lakos

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési
önkormányzatoknak a 2015. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1,55 forint/idegenforgalmi adóforint
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A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatnak az üdülővendégek
tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2014. évi tény adatai alapján. Késedelmi
pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás.
f) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása
A központi költségvetés kiegészítő támogatást nyújt a bb)-bd) pontok szerinti feladatokra
abban az esetben, ha a 2014. évi országosan összesített beszámolók alapján a települési
önkormányzatok országosan összesített nettó kiadása az alaptámogatások országosan összesített
összegét meghaladja. A kiegészítő támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha az
előirányzat e törvény szerinti összege azt lehetővé teszi az a)-e) pontok szerinti támogatások
megállapítását követően. Fajlagos összegeit úgy kell megállapítani, hogy az előirányzat a
kiegészítő támogatás folyósításával se lépje túl a törvényi előirányzatot. E feltételek teljesülése
esetén a kiegészítő támogatás fajlagos összegeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter 2016. január 5-éig közösen állapítja meg.
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
ELŐIRÁNYZAT:

76,3 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG:

100 forint/m3

A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett,
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon települési
önkormányzatokat, amelyek
a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás
ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,
b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott
településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről
ártalmatlanítás céljából
gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.
A támogatást a települési önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
becsült évi mennyisége (m3) alapján, a Kiegészítő szabályok 2. a)-b) alpontjai szerint igénylik, és
annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak
el. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév utolsó hónapjában
történik.
3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

2 000,0 millió forint

Budapest Főváros Önkormányzatát támogatás illeti meg a Mötv. 23. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatainak ellátásához.
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

87,0 millió forint
2 forint/ki- és belépési adatok
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Az előirányzat a 2015. december 31-ei schengeni külső határszakaszokon (a magyar-ukrán, a
magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát határszakaszokon) közúti határátkelőhelyet
fenntartó települési önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a 2014. évi közúti ki- és
belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok alapján kerül megállapításra, folyósítására egy
alkalommal, január hónapban kerül sor.
5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

4 891,3 millió forint

Az előirányzat a megyei önkormányzatok feladataihoz közvetlenül kapcsolódó kiadások
támogatását szolgálja.
Megyei önkormányzatok
Baranya Megyei Önkormányzat
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Békés Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Csongrád Megyei Önkormányzat
Fejér Megyei Önkormányzat
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Heves Megyei Önkormányzat
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Nógrád Megyei Önkormányzat
Pest Megyei Önkormányzat
Somogy Megyei Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Tolna Megyei Önkormányzat
Vas Megyei Önkormányzat
Veszprém Megyei Önkormányzat
Zala Megyei Önkormányzat
Összesen:

millió forint
Támogatás
247,0
279,4
239,9
318,1
254,4
255,4
261,2
283,0
226,8
245,9
227,6
201,2
452,1
229,2
286,8
208,3
214,6
238,6
221,8
4 891,3

6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

1 000,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2015.
december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.
A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek
foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint illeti meg.
A támogatás folyósítása január hónap végén a nettó finanszírozás keretében történik.
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II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása
ELŐIRÁNYZAT:
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
ÁTLAGBÉRÉNEK
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

148 539,8 millió forint
ÉS

4 308 000 forint/számított
létszám/év

ÉS
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
ÁTLAGBÉRÉNEK
PÓTLÓLAGOS
KÖZTERHEINEK
ELISMERT
ÖSSZEGE A 2016/2017. NEVELÉSI ÉVRE:

35 000 forint/számított
létszám/3 hónap

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ
MUNKÁJÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

1 800 000 forint/létszám/év

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó
kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert
átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa
foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.
A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben
foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint
segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és
alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladat ellátási helyét
(székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy
telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.
Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegének folyósítása
három egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)
meghatározott időpontokban történik.
a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekeket is)
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2015/2016. és
2016/2017. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik.
Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket,
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- akik 2015. december 31-éig, vagy – a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte
esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a
2015/2016. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai
nevelést,
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2015/2016. nevelési évben legkésőbb
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,
- akik 2016. december 31-éig, vagy – a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte
esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a
2016/2017. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai
nevelést, valamint
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2016/2017. nevelési évben legkésőbb
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.
Nem igényelhető támogatás
- a 2015/2016. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2015. augusztus
31-éig betöltötték,
- a 2016/2017. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2016. augusztus
31-éig betöltik,
kivéve, ha a Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát a Nkt. 47. § (7) bekezdésében
meghatározottak szerint kell figyelembe venni.
Nem igényelhető támogatás továbbá azon gyermekek után, akik esetében az intézmény óvodai
neveléshez kapcsolódó tandíjat állapít meg, továbbá akinek a jegyző vagy a fenntartó felmentést
adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a
bölcsődés korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a
gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei
között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek
2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást.
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a
bölcsődés-korú, második életévüket 2016. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a
gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei
között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek
2016. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 2016. szeptember 1jétől egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2015/2016. nevelési évben bölcsődéskorúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő gyermeket, aki 2016.
december 31-éig betölti harmadik életévét.
b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők
létszámának meghatározása
Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:
2015/2016. nevelési évre:
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Psz = (L / Cs) * Feh + V + Op1
1
1
1
k1
2016/2017. nevelési évre:
Psz = (L /Cs) * Feh + V + Op2
2
2
2
k2
ahol:
Psz ; Psz = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évre számított óvodapedagógusok
1
2
létszáma, egy tizedesre kerekítve,
L ; L = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az a) alpont
1 2
szerinti összes gyermeklétszám,
Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 4. pontja
szerint meghatározott csoport átlaglétszám,
Feh ; Feh = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz
1
2
- a Nkt.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcsődei
gondozási), nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és
- a Nkt.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő
hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező heti
óraszáma, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást), korrigálva az intézménytípusegyütthatóval,
V
V = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2015/2016., illetve
k1; k2
2016/2017. nevelési évben (két tizedesre kerekítve).
Op1; Op2 = a Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő
férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó
óvodapszichológusok létszáma a 2015/2016., illetve a 2016/2017. nevelési évben (egy tizedesre
kerekítve).
A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők száma – beleértve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőket is – a Nkt. 2.
melléklete, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet) 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető – a Kjt. alapján foglalkoztatott
– létszám, de legfeljebb
- 2016. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma,
- 2016. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma,
egy tizedesre kerekítve.
Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározásakor a
Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógiai asszisztens csak azon intézményeknél vehető figyelembe,
ahol legalább 3 csoport működik.
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta, a Nkt. 2. melléklete,
valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető
– a Kjt. alapján – ténylegesen foglalkoztatott segítők egy tizedesre kerekített átlagos létszáma
alapján történik.
A pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe.
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c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatásának összege
A bértámogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
2015/2016. nevelési évre:
Tp = Psz * ÁBp * 8/12
1
1
Ts = S * ÁBs * 8/12 + PS * ÁBp * 8/12
1
1
1
2016/2017. nevelési évre:
Tp2 = Psz2 * ÁBp * 4/12
Ts = S * ÁBs * 4/12 + PS * ÁBp * 4/12
2
2
2
ahol:
Tp1;Tp2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér alapú
támogatása,
Ts , Ts = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő
1
2
munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása,
S1; S2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját
közvetlenül segítők b) alpont szerinti száma, levonva a PS1, illetve a PS2 értékét,
PS ; PS = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben a pedagógus szakképzettséggel
1
2
rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma,
ÁBp = óvodapedagógus átlagbér elismert összege,
ÁBs = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege.
A 2015/2016. nevelési év átlagbér alapú támogatási összege 4%-ának folyósítása január első
munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az
Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2016/2017. nevelési év átlagbér alapú
támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben
meghatározott időpontokban történik.
2. Óvodaműködtetési támogatás
ELŐIRÁNYZAT:

22 893,2 millió forint

a) Óvodaműködtetési alaptámogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

70 000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban
dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések
beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos
működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában
nevelt – az 1. a) alpontban figyelembe vett – gyermeklétszám után.
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A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
b) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz
Amennyiben a Kiegészítő szabályok 2. a) pontja szerinti igénylést követően az előirányzat az
a) pont szerinti jogcímre nem kerül teljes egészében felhasználásra, úgy az önkormányzatokat az
óvodaműködtetési feladatokhoz – az előirányzatból fennmaradó összeg erejéig – kiegészítő
támogatás illeti meg. A kiegészítő támogatás fajlagos összegeit az államháztartásért felelős
miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. január 5-éig közösen állapítja
meg.
A 2015/2016. nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első
munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az
Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2016/2017. nevelési évre jutó támogatásnak
folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott
időpontokban történik.
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

501,7 millió forint
181 000 forint/fő/év

A támogatás a Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó – az 1. a)
alpontban figyelembe vett – gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a
lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az
óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú
menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosított. E támogatás szempontjából
iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül kizárólag e célból indított
járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott
gyermekek mellett kísérő utazzon.
A támogatás szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a gyermek, akinek
az utazását mind az oda-, mind a visszaúton a fentiek szerint biztosították. Az utaztatott
gyermekek számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült létszám, elszámolásnál az
utaztatás kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 221gyel.
A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, az Ávr.-ben meghatározott
időpontokban történik.
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
ELŐIRÁNYZAT:

2 500,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok számára a Nkt.
74.§-76.§ alapján vállalt működtetési feladataik ellátására, a hozzájárulás megfizetésére. A
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támogatás összege megegyezik a 2015. évben az önkormányzatnak megállapított támogatással,
kivéve,
-

-

ha az önkormányzat valamely intézmény működtetését 2016. évben egyáltalán nem
végzi és hozzájárulást sem fizet, úgy egész évben nem jár számára az érintett
intézményre jutó arányos támogatás,
ha az önkormányzat 2016 szeptemberétől nem végzi valamely intézmény működtetését,
illetve ettől a hónaptól hozzájárulást sem fizet, úgy az érintett intézményre jutó arányos
támogatásra ettől a hónaptól időarányosan nem jogosult.

A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, az Ávr.-ben meghatározott
időpontokban történik.
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
ELŐIRÁNYZAT:

5 360,4 millió forint

ALAPFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT
ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁSA:
-

MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA
SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

MESTERFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT
ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁSA:
-

MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA
SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

384 000 forint/fő/év

1 402 910 forint/fő/év

421 090 forint/fő/év

1 543 640 forint/fő/év

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64.§-a szerinti előmeneteli
rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2015. december 31-éig a Pedagógus
II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. A támogatás az
önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2016. január 1-je és 2016. december 31-e
között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre
kerekített száma alapján illeti meg a következők szerint:
- a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon pedagógusok után, akik a
minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg,
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a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után,
akik a minősítést 2015. évben szerezték meg.

A minősítést elnyert pedagógusok fenntartónkénti adatait a Köznevelési Információs Rendszer
adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által
fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert pedagógusok számával
nem egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben
meghatározott módon és határnapig kerülhet sor.
A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben
meghatározott időpontokban történik.
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS,
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

GYERMEKJÓLÉTI

ÉS

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
ELŐIRÁNYZAT:

1 070,4 millió forint

A támogatás
a) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.)
aa) 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy
részére járó lakásfenntartási támogatásra,
ab) 55/A. § alapján járó – adósságcsökkentési támogatásra
kifizetett összegek 90%-ának,
b) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve
társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg
igénylésére szolgál.
Az előirányzatból támogatás igényelhető az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek,
az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi
nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó
intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének
rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása
miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára.
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

35 012,5 millió forint

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési
önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.
A támogatás
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- 20%-a az önkormányzatok által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény) 2. melléklet III.1. pont ca)
alpontja alapján benyújtott igénylésben szereplő, 2015. január és február havi ellátotti létszám,
- 20%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2015. január, április és július
havi létszáma,
- 20%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma,
- 40%-a a települések lakosságszáma
elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat.
A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos
arányok:

No.

Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége szerint (forint)
alsó határ

felső határ

0
18 001
24 001

18 000
24 000
32 000

1.
2.
3.

Elismert százalék
100
50
25

Az adóerő-képesség figyelembevételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1.c)
alpontja tartalmazza.
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

50 233,3 millió forint

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 000 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szoctv.-ben,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a
továbbiakban: Gyvt.) és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően családés gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi
kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.
A támogatásra az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a
támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-ellátását
biztosítja.
Támogatás nyújtható a fentiek szerint meghatározott települési önkormányzatoknak a Gyvt.
szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon jogszabályi
rendelkezést, hogy – közös hivatalhoz tartozó település esetén – a közös hivatalhoz tartozó
valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás
megállapítása az ellátott
− önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és
− közös hivatalonként
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külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az
esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult.
E támogatásra nem jogosult az a települési önkormányzat, amelynek a lakosságszáma nulla.
aa) Számított szakmai létszám meghatározása
Valamennyi, a támogatásra jogosult települési önkormányzatot támogatás illeti meg a
számított szakmai létszám alapján. E szakmai létszám meghatározása számított alap- és
kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik.
aaa) Számított alaplétszám meghatározása:
ALsz =
− járásszékhely települési önkormányzatok esetében: L/8 000,
− fővárosi kerületi önkormányzatok esetében: L/12 000,
− egyéb önkormányzatok esetében: L/5 000,
de minimum 1 fő
ahol:
ALsz = az adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesjegyre
kerekítve,
L = a település, fővárosi kerület lakosságszáma, közös önkormányzati hivatal esetén a
hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszáma.
aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása:
Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt négynél több település alkotja, a székhely
önkormányzat számított kiegészítő létszámának meghatározása:
Közös hivatalt alkotó települések
száma
5-8 település
8 település felett

KLsz (fő)
L/10 000, de legalább 0,5 fő
2 * (L/10 000), de legalább 1 fő

ahol:
KLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy tizedesjegyre
kerekítve.
aac) A számított alaplétszám korrekciós szorzója
A számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon fővárosi kerületi önkormányzatok
esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva – tárgyévet megelőző év
május 31-én – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya
meghaladja a 2,5%-ot: 1,5, minden más önkormányzat esetében: 1.
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ab) A támogatás meghatározása:
T = [(ALsz*SZk) + KLsz] * FÖ
ahol:
T = az alaptámogatás összege,
FÖ = a támogatás fajlagos összege.
b) Család- és gyermekjóléti központ
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 000 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a
járásszékhely települési önkormányzatoknak és a fővárosi kerületi önkormányzatoknak a Szoctv.ben, a Gyvt.-ben és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
működtetett család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások
elismert átlagos költségei figyelembevételével.
A támogatásra jogosult önkormányzat e támogatásból a járáshoz tartozó összes településen
biztosítja a feladat-ellátást.
ba) A számított szakmai létszám meghatározása
A számított szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve
korrekciós szorzó alapján történik.
baa) Számított alaplétszám meghatározása:
JALsz =
− járásszékhely települési önkormányzatok esetében: Lj/9 000*(1+TELsz/84), de
minimum 3 fő,
− kerületi önkormányzatok esetében: Lj/12 000,
ahol:
JALsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesre kerekítve,
Lj = a járáshoz tartozó önkormányzatok együttes, illetve a kerületi önkormányzat
lakosságszáma,
TELsz = a járáshoz tartozó települési önkormányzatok száma.
bab) Számított kiegészítő létszám meghatározása
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti
kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járások székhely települései
esetében az alábbi számított kiegészítő létszám ismerhető el.
Járás besorolása
Kedvezményezett járás
Fejlesztendő járás
Komplex
programmal
fejlesztendő járás

JKLsz (fő)
Lj < 20 000 20 000 <= Lj <= 35 000
0,5
1
1
2
1,5
3

Lj > 35 000
1 + [(Lj-35 000)/35 000]
2 + [(Lj-35 000)/35 000]
3 + [(Lj-35 000)/35 000]
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ahol:
JKLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy tizedesjegyre
kerekítve.
bac) A számított alaplétszám korrekciós szorzója
A számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon kerületi önkormányzatok esetében,
amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva – tárgyévet megelőző év május 31-én –
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladja a 2,5%ot: 1,5, minden más esetben: 1.
A támogatás meghatározása:
JAT = [(JALsz * SZk) + JKLsz] * JFÖ
ahol:
JAT = az alaptámogatás összege,
JFÖ = a támogatás fajlagos összege.
c) Szociális étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

55 360 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés
feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti
meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.
A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímeken gyermekétkeztetésben
részesülők után.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján
naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető
figyelembe.
Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető.
d) Házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

145 000 forint/fő

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv.
63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.
A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek
száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az
ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra
meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített
ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.
Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a
igényelhető.
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 500 000 forint/szolgálat

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelően tartja fenn.
A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti
meg.
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

109 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali
ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak
száma szerint illeti meg.
Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli
foglalkoztatási támogatást, vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet) alapján az akkreditált
foglalkoztatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át
igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7
nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben
részesülők.
Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%-a
igényelhető.
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

500 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A
demens személyek nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az
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ellátásban részesülő személy rendelkezzen az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter,
neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével.
A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után,
akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási
támogatást, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények
esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag
étkezésben részesülők.
Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő
szabályok 5.d)-e) alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos
összeg 110%-a igényelhető.
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

310 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és
szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után,
akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási
támogatást, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a
Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7
napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan
hosszabb ideig távolmaradók.
Amennyiben a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő
szabályok 5.d)-e) alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos
összeg 120%-a igényelhető.
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

206 100 forint/számított férőhely

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően hajléktalanok számára
nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatás a számított férőhelyek után igényelhető.
A számított férőhelyek számának meghatározása:
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Fh = L/252
Ahol:
Fh = a számított férőhelyszám, egész számra kerekítve,
L = az eseménynapló alapján összesített éves létszám, a heti 6, illetve heti 7 napos
nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével. Elszámolásnál a
napi átlagos ellátotti létszám nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett
férőhelyek 120%-át.
Amennyiben a hajléktalanok nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a
igényelhető.
j) Gyermekek napközbeni ellátása
ja) Bölcsődei ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

494 100 forint/fő

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott
(napos, hetes) bölcsődébe, valamint a Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény
esetében a bölcsőde intézményegységbe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. Ha
az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, akkor az
ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni.
A bölcsődében ellátott:
- fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a,
- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető.
Az ellátottak számának meghatározása:
- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma
osztva 230-cal,
- elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges
létszáma osztva 230-cal.
A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen
alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a
gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az
adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet
hiányzott.
jb) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet
FAJLAGOS ÖSSZEG:

268 200 forint/fő
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A támogatás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott
családi napköziben beíratott és ellátott – legfeljebb 14 éves – gyermekek után vehető igénybe. Ez
a támogatás igényelhető a Gyvt. 43/A. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által
fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-ben meghatározott életkorú
gyermekek után is.
Általános iskolába járó gyermek és az Nkt. 27. § (7) bekezdése szerinti magántanulók után a
támogatás csak az iskola nyitvatartási idején kívül szervezett ellátás vonatkozásában igényelhető.
A Nkt. 8. § (2) bekezdése és a Nkt. 8.§ (5) bekezdése szerinti esetek kivételével az óvodáskorú
gyermek után a támogatás csak az óvoda nyitvatartási idején kívül szervezett ellátás
vonatkozásában igényelhető.
A támogatás 50%-át veheti igénybe a fenntartó:
- ha a napi nyitvatartási idő összességében nem éri el a heti 20 órát, továbbá
- azon óvodáskorú és általános iskolás korú gyermekek után, akik esetében az ellátás ideje
összességében nem éri el a heti 20 órát.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel, elszámolásnál a havi
jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján
összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel.
Amennyiben a családi napközi ellátás és gyermekfelügyeletről – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a
igényelhető.
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei
FAJLAGOS ÖSSZEG:

468 350 forint/férőhely

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére.
A támogatás a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen
betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi
ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP
is finanszíroz.
A támogatásból forrás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből kikerülő
hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez.
A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló
férőhelyek éves becsült összege osztva 366-tal, elszámolásnál az átmeneti szállás esetében a
gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli menedékhely esetében a rendelkezésre
álló férőhelyek éves összege osztva 366-tal.
Amennyiben a hajléktalanok átmeneti intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető.
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
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22 325,8 millió forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott,
a Szoctv. és Gyvt. szabályainak megfelelően működtetett
- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását,
- a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, illetve
- a gyermekek és családok átmeneti gondozását
biztosító intézmények egyes kiadásaihoz.
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

2 606 040 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását
szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján
elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan
személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó, valamint a gyermekek és
családok átmeneti gondozását biztosító települési önkormányzatok részére, az általuk
foglalkoztatott szakmai munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel
számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészítő szabályok 5.k) alpontja szerint számított
segítői létszám után illeti meg.
Az átlagbér alapú támogatás azon települési önkormányzatokat is megilleti, amelyek a
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására a Gyvt-ben szabályozott módon helyettes szülői
jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység
folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján jogosultak, illetve a külön
jogszabályban meghatározottak szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli
megállapodás alapján. A támogatás ebben az esetben a helyettes szülői ellátással kapcsolatos
költségekre fordítható.
aa) Az ellátottak számának meghatározása
A települési önkormányzatok a Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja szerinti igénylés keretében
adatot szolgáltatnak az ellátottak létszámáról, amely éves szinten nem lehet több a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő létszám 100%-nál. Az ellátottak között 1,2-szeres szorzóval kell
figyelembe venni azokat a személyeket, akik rendelkeznek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát megállapító
szakvéleményével. Az ellátottak számának meghatározása:
- tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva
366-tal,
- elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint
összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal.
ab) A számított segítői munkatárs létszám meghatározása
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Gsz = L/4
ahol:
Gsz = adott évre számított, elismert segítő munkatársak együttes létszáma, egész számra
felfelé, illetve helyettes szülői ellátás esetén két tizedesre kerekítve,
L = adott évre elismert aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám.
ac) A szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása:
Tsz = Gsz * ÁBsz
ahol:
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbér alapú támogatása,
ÁBsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbérének elismert
összege.
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk
fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakását, valamint a
gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményeiben – ide nem értve a helyettes
szülői ellátást – az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók
béréhez, az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a
szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája
folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembe
vételével.
A támogatás összege (a továbbiakban: T) – a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati
adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:
T <= Ösz + (Iv * ÁBsz) – Szt
ahol:
Ösz = éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás,
Iv = a finanszírozás szempontjából elismert intézményvezető száma a Kiegészítő szabályok
5.k) alpontja szerint,
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege.
Az intézmény-üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a
Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott
útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.
Az intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak
összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszterek) 2016. január 5-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) alpontja
szerinti májusi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.
5. Gyermekétkeztetés támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

71 740,0 millió forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a
bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára
biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a
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továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés), valamint a rászoruló gyermekek intézményen
kívüli étkeztetésének egyes kiadásaihoz.
a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó
bértámogatás
DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

1 632 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a Kjt., a Nkt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben
és a szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a
kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a
gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által
foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális
hozzájárulási adóhoz.
A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon
önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a
szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja.
aa) Az ellátottak számának meghatározása
A települési önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, óvodában, nappali rendszerű
köznevelésben, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos
személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának
meghatározása a Kiegészítő szabályok 5.m) alpontja figyelembe vételével történik. Ugyanazon
gyermek, tanuló csak egy feladat ellátási helyen megvalósított étkeztetésnél vehető figyelembe.
ab) A számított dolgozói létszám meghatározása
A számított dolgozói létszám a – kollégiumi, externátusi étkeztetettek számán kívüli – ellátottak
számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint a következő
ha L értéke 1-100 közötti:
Dsz = (L/25+Lk/25)*F
ha L értéke 101-500 közötti:
Dsz = (100/25+(L-100)/60+Lk/25)*F
ha L értéke 501-1 000 közötti:
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(L-500)/70+Lk/25)*F
ha L értéke 1 001-1 500 közötti:
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(1 000-500)/70+(L-1 000)/75+Lk/25)*F
ha L értéke 1 500 feletti:
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(1 000-500)/70+(1 500-1 000)/75+(L-1 500)/80+Lk/25)*F
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ahol:
Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve,
L = adott évre elismert – kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével – aa) alpont szerinti
összes ellátotti létszám,
Lk = az adott évre elismert kollégiumi, externátusi létszám,
F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező, melynek értéke
1 feladatellátási hely esetén:
1,0
2-3 feladatellátási hely esetén:
1,1
4-6 feladatellátási hely esetén:
1,2
6 feladatellátási hely felett:
1,3
ac) A dolgozók bértámogatásának meghatározása
Tsz = Dsz * ÁBd
ahol:
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbér alapú támogatása,
ÁBd = a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók átlagbérének elismert összege.
b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk
biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és
dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.
A támogatás összege (a továbbiakban: T) – a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati
adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:
T <= Kgy – Szt
ahol:
Kgy = az intézményi gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása (vásárolt
szolgáltatás esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított ac) alpont szerinti
támogatással csökkentett éves nyersanyag- és dologi kiadás összege),
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az
önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához szükséges
adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja, tartalmát az államháztartásért
felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell
venni.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti
meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések
típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a miniszterek 2016. január
5-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) alpontja szerinti májusi és októberi adatszolgáltatás
alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
A támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító
települési önkormányzatok feladatellátását szolgálja.
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A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a)
alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az
elszámolás során is figyelembe kell venni.
A támogatás egy gyermekre jutó fajlagos összegeit – a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati
adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is
figyelembe véve – a miniszterek 2016. január 5-éig állapítják meg. A támogatás folyósítása a
nettó finanszírozás keretében, 12 havi egyenlő részletben történik.
6. Szociális ágazati pótlék
ELŐIRÁNYZAT:

5 935,5 millió forint

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a szerinti, 2016. január-december hónapokban kifizetendő ágazati
pótlékhoz és annak közterheihez.
A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti ágazati
pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem
nyújtható támogatás az ágazati pótléknak a Kjtvhr. 5. számú mellékletében meghatározott
összegén felül nyújtott összege és annak közterhei kifizetéséhez.
A helyi önkormányzat a támogatást – éven belüli elszámolási kötelezettséggel – negyedévente
igényli. Az igényléshez kapcsolódó adatszolgáltatás formáját, tartalmát és rendjét az
államháztartásért felelős miniszter által – a szociális ügyekért felelős miniszter és a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérésével – kiadott útmutató rögzíti.
A 2015. évi költségvetési törvény alapján benyújtott, 2015. IV. negyedévi elszámolás adatai
alapján a helyi önkormányzatot előleg illeti meg a 2016. I. negyedévében fizetendő – 2015.
december, valamint 2016. január-február hónapokra járó – ágazati pótlék kifizetéséhez, melynek
folyósítása 2016. év első munkanapján történik. Az előleg elszámolása, illetve a további
negyedévekre járó támogatás igénylése, folyósítása és elszámolása a Kincstár útján az alábbiak
szerint történik:

No.
1.
2.
3.

Megnevezés
a II. negyedévi kifizetésekre
vonatkozó igénylés és az előleg
elszámolása
a III. negyedévi kifizetésekre
vonatkozó igénylés és a II.
negyedév elszámolása
a IV. negyedévi kifizetésekre
vonatkozó igénylés és a III.
negyedév elszámolása

A támogatási kérelem
és elszámolás határideje
2016. március 11.
2016. június 10.
2016. szeptember 9.

A támogatás
folyósításának időpontja
2016. április 1.
2016. június 30.
2016. szeptember 30.
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a IV. negyedév elszámolása

2016. december 8.
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amennyiben
a
IV.
negyedévi
tényleges
kifizetések a 3. pont szerint
igényelt
támogatást
meghaladják, a különbözet
tekintetében
2016.
december 20.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása jogvesztő.
7. Kiegészítő támogatás
kisgyermeknevelők béréhez
ELŐIRÁNYZAT:

a

bölcsődében

foglalkoztatott,

felsőfokú

végzettségű

1 402,2 millió forint

A támogatás a III.3.ja) pont szerint támogatásban részesülő önkormányzatot illeti meg, az
általa a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők
béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.
IV. A TELEPÜLÉSI
TÁMOGATÁSA

ÖNKORMÁNYZATOK

KULTURÁLIS

FELADATAINAK

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

19 426,7 millió forint

Az előirányzat a települési önkormányzatokat a muzeális intézmények fenntartásához, a
nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok ellátásához illeti meg.
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

2 595,0 millió forint

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát (Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzatának kivételével), Szentendre Város Önkormányzatát és Tata Város
Önkormányzatát a megyei hatókörű városi múzeumok fenntartásához illeti meg. A támogatás
éves összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg és teszi közzé 2016. január 5-éig a
kormányzati portálon. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett
elektronikus rendszeren keresztül a települési önkormányzatok számára szintén elérhetővé teszi a
döntési adatokat.
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

2 851,5 millió forint

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre Város
Önkormányzatát illeti meg a megyei könyvtárak fenntartásához. (A megyei könyvtár biztosítja
egyben a megyeszékhely megyei jogú város települési nyilvános könyvtári ellátását is.) A

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1569

fenntartó önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter
állapítja meg és teszi közzé 2016. január 5-éig a kormányzati portálon. A helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a
települési önkormányzatok számára szintén elérhetővé teszi a döntési adatokat.
c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési
feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

705,7 millió forint
400 forint/fő

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatát
lakosságszám alapján illeti meg a Mötv., valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban:
Kult. tv.) meghatározott közművelődési feladatainak ellátásához.
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

8 721,0 millió forint
1 140 forint/fő de településenként legalább 1 200 000 forint

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben,
valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
ellátásához.
A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Város
Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem
részesülhetnek.
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

985,0 millió forint

A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg, a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján
önkormányzati fenntartásba került muzeális intézmények fenntartásához.
Az egyes települési önkormányzatokat megillető támogatás összegét a kultúráért felelős
miniszter 2016. január 15-éig határozza meg, az alábbi szempontok figyelembe vételével:
− a 2010-2014. évek közötti időszak átlagos látogatószáma, illetve a két utolsó lezárt év
változása,
− leltározott gyűjtemény nagysága,
− szakmai besorolás,
− muzeális intézmények száma,
− az önkormányzat területi elhelyezkedése.
A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatai (Tatabánya Megyei
Jogú Város Önkormányzatának kivételével), Szentendre Város Önkormányzata, Tata Város
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Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem
részesülhetnek.
A támogatás folyósítása egy összegben, 2016. február hónapban történik.
f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak
támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

679,4 millió forint

A támogatás Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.ben meghatározott könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatainak ellátásához.
g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

679,4 millió forint
400 forint/fő

A támogatás a fővárosi kerületek önkormányzatait lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.ben, valamint Kult. tv.-ben meghatározott közművelődési feladatainak ellátásához.
h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

1 909,7 millió forint

A támogatást a megyei könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú város és Szentendre
Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 000 főnél kisebb lakosságszámú –
könyvtári szolgáltató helyet működtető – településsel 2015. október 15-éig kötött
megállapodások alapján, a következők szerint:
ha) 1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

668 300 Ft/település

hb) 1 001 – 1 500 fő lakosságszám közötti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 060 760 Ft/település

hc) 1 501 – 5 000 fő lakosságszám közötti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 002 460 Ft/település

A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok
2.a) pontja tartalmazza. A támogatás folyósítása február 1-jéig egy összegben történik.
i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

300,0 millió forint
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A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint nyilvános könyvtárat fenntartó települési
önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár
állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek,
berendezési tárgyainak gyarapítására.
A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei könyvtárat fenntartó
önkormányzatok által a 2015. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra
fordított összegek (a továbbiakban: 2015. évi önkormányzati hozzájárulás) arányában kell
megállapítani.
A 2015. évi önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe az állami
támogatások, a pályázati forrásból és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatásából
származó összeg.
A támogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
T = Ki*(Ei/∑K)
ahol:
T = az önkormányzatot megillető támogatás összege
Ki= a 2015. évi önkormányzati hozzájárulás összege
Ei = az előirányzat összege
∑K= a Ki országosan összesített összege.
Egy önkormányzatot ezen a jogcímen legfeljebb 30 000 000 forint támogatás illet meg.
Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a fenti képlet szerint a
támogatás számított összege nem éri el a 15 000 forintot. Ezen önkormányzatok kiadásait a végső
támogatás meghatározásánál nem kell figyelembe venni. Az emiatt fennmaradó összeget a
támogatásban részesülő önkormányzatok között kell felosztani.
A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2. a)
pontja tartalmazza. A támogatás folyósítása 2016. április hónapban egy összegben történik.
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti
szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

11 588,6 millió forint

Az előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. és 12. §-ában
meghatározott, települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott nemzeti vagy
kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezetek művészeti és létesítménygazdálkodási célú
működési támogatására szolgál.
Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított támogatás
éves összegét az Emtv. 5/B. § d) pontjában meghatározott módon, az Előadó-művészeti
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Bizottságok – a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által véleményezett –
javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter állapítja meg és teszi közzé 2016. január 5-éig a
kormányzati portálon. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett
elektronikus rendszeren keresztül a települési önkormányzatok számára szintén elérhetővé teszi a
döntési adatokat.
a) Színházművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

9 586,0 millió forint

Az előirányzaton belül:
aa) 2 493,8 millió forint szolgálja a nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek,
ab) 7 092,2 millió forint szolgálja a kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek
művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatását.
b) Táncművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

182,9 millió forint

Az előirányzaton belül:
ba) 57,0 millió forint szolgálja a nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek,
bb) 125,9 millió forint szolgálja a kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek
művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatását.
c) Zeneművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

1 819,7 millió forint

Az előirányzaton belül:
ca) 1 668,4 millió forint szolgálja a nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok,
cb) 151,3 millió forint szolgálja a nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok
támogatását.
V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS
A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint az e melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.ba),
I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e) és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig
(a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő
támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és
kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2014. évi
iparűzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint:
No.
1.
2.
3.
4.

Kategóriák a települési önkormányzat egy
lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)
alsó határ
felső határ

Támogatáscsökkentés
mértéke a számított
bevétel százalékában

Kiegészítés
a beszámítás, kiegészítés
alapjának százalékában

1

5000

0

25

5 001
8 501
10 001

8 500
10 000
12 000

0
10
20

15
0
0
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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12 001
15 001
18 001
24 001
36 001
42 001
60 001
100 001

15 000
18 000
24 000
36 000
42 000
60 000
100 000

40
60
85
95
100
105
110
120
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0
0
0
0
0
0
0
0

Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a 3-12.
kategóriákban 10 százalékponttal kisebb.
A számított bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok
között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló
2006. évi CXXXIII. törvény 2016. január 1-jén hatályos 3. §-a, illetve a törvény melléklete
szerint kerül megosztásra. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a
Kiegészítő szabályok 1.c) alpontja tartalmazza. Budapest Főváros lakosságszámaként az egy főre
jutó adóerő-képesség számításakor a fővárosi kerületek együttes lakosságszámát kell figyelembe
venni.
Kiegészítő szabályok:
1. Általános szabályok
a) Az e melléklet szerinti támogatások 2016. december 31-ig használhatók fel és elsősorban
működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként
akkor sem tervezhetők, ha a Kiegészítő szabályok valamely támogatás esetében lehetővé
teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem
veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat
jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési
kiadások teljesítését.
b) A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2015. november 1-jei állapotnak
megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a 2015. január 1-jei
állapotnak megfelelő, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
adatait kell figyelembe venni.
c) Az I.1.c), III.2., III.5.b) és V. pontok szerinti adóerő-képesség figyelembe vétele a
következők szerint történik:
A 2014. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a
2015. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2014. évi iparűzési
adóalap összegéről. A 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében adatot nem
szolgáltató községi, nagyközségi önkormányzat esetében az egy lakosra jutó elvárt iparűzési
adó megegyezik az adatot szolgáltató községi, nagyközségi önkormányzatok egy lakosra jutó
iparűzési adóalapja – a legalacsonyabb és legmagasabb egy lakosra jutó iparűzési adóalapú
községi, nagyközségi önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított
átlagával.
d) A II., III.3., III.4. és III.5. pontjai szerinti támogatások a Mötv. alapján létrehozott társulások
útján ellátott feladatok után is igényelhetők.
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e) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren
keresztül 2016. január 5-éig a települési önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e
melléklet I.1–I.4. pontok, II.1-II.3. és II.5. pontok, III.2–III.5. pontok, IV. 1. c)-d) és f)-h)
alpontok szerinti, 2016. január 31-éig az e melléklet IV.1.e) pont szerinti, valamint 2016.
március 31-éig az e melléklet IV.1.i) pont szerinti támogatások települési önkormányzatokat
megillető összegét.
f) Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény szabályait.
2. Az e melléklet szerinti támogatások meghatározásához, módosításához, a helyi
önkormányzatok egymás közötti, illetve a helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek
történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárásrend:
a) Támogatások meghatározása

1.

Adatszolgáltatás
időpontja
az Ávr. szerint

2.

az Ávr. szerint

3.

az Ávr. szerint

4.

az Ávr. szerint

5.

az Ávr. szerint

No.

Támogatás
Adatszolgáltatás alapja
jogcíme
I.2.
a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz becsült
évi mennyisége (m3) alapján
II.1.
gyermeklétszám a 2015/2016.
és II.2.
nevelési évi nyitó (október 1jei) tényleges, a 2015.
december 31-ei állapotra
becsült adatok, a 2016/2017.
nevelési évi becsült adatok
alapján, illetve a vezetői
órakedvezmény miatti
pedagógus többletlétszám,
valamint a segítők létszáma a
becsült adatok alapján
II.3.
e tábla 2. pont szerinti
gyermeklétszámából a
2015/2016. nevelési évben
ténylegesen utaztatott
gyermekek, továbbá
2016/2017. nevelési évben az
utaztatott gyermekek becsült
száma
III.3.
éves becsült ellátotti adatok
III.4.

Adatszolgáltatás célja
a lakossági díjak
csökkentését célzó
támogatás megalapozása
a felmért gyermeklétszám,
vezetői órakedvezmény
miatti pedagógus
többletlétszám, illetve
segítők létszáma alapján a
2016. évi bértámogatás és
óvodaműködtetési
támogatás megalapozása

utaztatott gyermekek
támogatásának
megalapozása

a III.3. szerinti jogcímek
támogatásának
megalapozása
a bértámogatás
2016. évi szakmai dolgozók
megállapításához az ellátottak bértámogatása és az
éves becsült száma; az
intézmény-üzemeltetési
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6.

az Ávr. szerint

III.5.

7.

az Ávr. szerint

IV.1.h)

8.

2016. február 26.

IV.1.i)

intézmény-üzemeltetési
támogatáshoz a 2015. évi
igénylés, valamint az
időarányos teljesítés és a 2016.
évi paraméterek
figyelembevételével 2016.
évre becsült adatok
a bértámogatás
megállapításához az éves
becsült ellátotti adatok és
feladatellátási helyek száma;
az üzemeltetési támogatás
megállapításához a 2016. évi
feladatellátás becsült adatai;
a rászoruló gyermekek
intézményen kívüli étkeztetése
támogatásának
megállapításához szükséges
adatok
2015. október 15-ei
tényadatok

1575

támogatás megalapozása

a dolgozók bértámogatása,
az intézményi
gyermekétkeztetési
üzemeltetési támogatás és a
rászoruló gyermekek
intézményen kívüli
étkeztetése támogatásának
megalapozása

a megyei könyvtárral
megállapodást kötő
önkormányzatok számának
felmérése a megyei jogú
városok adatszolgáltatása
alapján
Az önkormányzat által 2015. A települési
évben saját bevételei terhére
önkormányzatok könyvtári
könyvtári
célú érdekeltségnövelő
állománygyarapításra fordított támogatásának
összeg
megalapozása

b) Támogatások évközi módosítása
No.

Adatszolgáltatás
időpontja

Támogatás
jogcíme

Adatszolgáltatás alapja

Finanszírozás
kezdő hónapja
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a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz becsült
évi mennyisége (m3)
módosítható; az óvodások
száma, a vezetői
órakedvezmény miatti
pedagógus többletlétszám,
illetve a segítők létszáma,
valamint a szociális jogcímek
esetében a becsült éves
ellátotti adatok módosíthatók;
a III.4. és III.5. a)-b)
jogcímeknél a becsült éves
ellátotti adatok, és az
üzemeltetési támogatás
megállapításához a 2016. évi
feladatellátás becsült adatai
módosíthatók;
a III.5.c) jogcímnél az ellátotti
adatok módosíthatók
2016. október 1. I.2., II.1., a nem közművel összegyűjtött
II.2.,
háztartási szennyvíz becsült
II.3., II.5., évi mennyisége (m3)
módosítható; az óvodások
III.3.,
III.4.a), száma, a vezetői
órakedvezmény miatti
III.5.
pedagógus többletlétszám,
illetve a segítők létszáma,
valamint szociális és
gyermekétkeztetési jogcímek
esetében a becsült éves
ellátotti adatok és az
üzemeltetési támogatás
megállapításához a 2016. évi
feladatellátás becsült adatai
módosíthatók;
a III.5.c) jogcímnél az ellátotti
adatok módosíthatók
2016. május 15.

I.2., II.1.,
II.2.,
II.3., II.5.,
III.3., III.4.,
III.5.
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I.2. esetében 2016.
szeptember;
II.1., II.2., II.3., II.5., III.3.,
III.4.a),és III.5.a) esetében
2016. július;
III.4.b) és III.5.b) esetében
2016. augusztus

2016. december

c) A települési önkormányzatok egymás közötti, illetve települési önkormányzaton kívüli
(a továbbiakban: önkormányzati körön kívüli) szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény
átadás-átvétele
No.

Adat-szolgáltatás Támogatás
időpontja
jogcíme

Adatszolgáltatás alapja

Finanszírozás
kezdő hónapja
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2016. május 15.

2016. október 1.
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II.1., II.2., 2016. szeptember 1-jével
II.3., II.5., történő fenntartóváltozás
III.5. a)-b) jelzése, az a) pont szerinti
felmérés során megadott
adatok megbontásával,
továbbá a II.5. jogcím
esetében a minősített
pedagógusok
intézményváltásának jelzése
III.3., III.4. 2016. július 1-jével történő
fenntartó-változás jelzése, az
a) pont szerinti felmérés során
megadott ellátotti adatok
megjelölésével

2016. szeptember

II.5., III.3., 2016. december 1-jével
III.4.a), történő fenntartóváltozás
III.5.a) jelzése, az a) pont szerinti
felmérés során megadott
adatok megbontásával,
továbbá a II.5. jogcím
esetében a minősített
pedagógusok
intézményváltásának jelzése

2016. december

2016. július;
III.4. esetében 2016.
augusztus

A települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő átadás-átvétel esetén
az átadást, átvételt tanúsító okmányokat a felmérés lezárását követően a Kincstárnak küldi meg.
A kérelemhez mellékelni kell az átadó és az átvevő között kötött megállapodást, az átadásátvételről szóló képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvevő
feladatellátáshoz szükséges működési engedélyét (szociális ellátások esetében a szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzést igazoló dokumentumot), valamint a feladatot átadó és átvevő
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az e törvény alapján számára biztosított támogatások
igényléséről vagy lemondásáról gondoskodott.
A települési önkormányzatok, a települési, területi nemzetiségi önkormányzatok, az országos
nemzetiségi önkormányzatok, a központi költségvetési szervek, valamint a nem állami
szervezetek közötti feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele esetén, amennyiben az intézmény
átadás-átvételének időpontja (tényleges átadás-átvétel) nem esik egybe a c) pont szerinti
táblázatban szereplő fenntartóváltási időpontokkal (finanszírozási átadás-átvétel), úgy ezen
időpontig az érintett felek a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti
megállapodás útján rendezik. A finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig időarányos támogatás
abban az esetben illeti meg a feladatot, intézményt átadó települési önkormányzatot, ha a
feladatot átvevő az intézmény, szolgáltatás tekintetében a tényleges átadás-átvétel időpontjától
kezdve működési engedéllyel (szociális ellátások esetében a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzést igazoló dokumentummal) rendelkezik. Ellenkező esetben a feladatot, intézményt
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átadó települési önkormányzat köteles lemondani a tényleges átadás-átvétel időpontjától a
finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig tartó időszakra jutó időarányos támogatásról.
Az ellátottak arányában kell megosztani:
- a III.4.b) alpont szerinti támogatást az időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalanok
tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeinek, illetve a gyermekek átmeneti
gondozásával kapcsolatos feladatok,
- a III.5.b) alpont szerinti támogatást az intézményi gyermekétkeztetési feladat
települési önkormányzatok közötti átadás-átvétele esetén.
Ha a települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek ad át
- óvodaintézményt, úgy a II.2. és II.3. jogcímek szerinti,
- III.4. jogcím szerinti intézményt, úgy a III.4.b) alpont szerinti,
- intézményi gyermekétkeztetési feladatot, úgy a III.5.b) alpont szerinti
támogatásról, vagy annak az átadással érintett ellátottakkal arányos, illetve időarányos részéről le
kell mondania.
Ha a települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezettől vesz át
- III.4. jogcím szerinti intézményt, úgy a III.4.b) alpont szerinti,
- intézményi gyermekétkeztetési feladatot, úgy a III.5.b) alpont szerinti
támogatást a b) pont szerinti táblázat 1. alpontja szerint 2016. május 15-éig igényelheti meg, arra
az időszakra, amikor a feladatot ellátja.
3. Az I. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) A I.1.a) alpont szerinti számított alaplétszám számításakor a település típusára, a
lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az
alábbi táblázat szerint kell figyelembe venni:
Lakosságszám alsó és
felső határa

No.
a
A.
A.l.
A.2.
A.3.
B.
B.l.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
C.
C.1.
C.2.
C.3.

Elismert köztisztviselői létszám
minimum
maximum
c
d

b
Községek
2 000-3 000
3 001-5 000
5 001-11 000

6
8
14

8
14
23

10
19
26
40
58

19
26
40
58
85

76
135
200

135
200
282

Városok
1 105-5 000
5 001-10 000
10 001-20 000
20 001-34 900
34 901-42 200
Megyei jogú városok
34 040-60 000
60 001-100 000
100 001-205 000
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Fővárosi kerületek
22 281-60 000
60 001-100 000
100 001-134 400

64
112
131

112
131
157

b) A I.1.a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényezők a következők:
ba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszáma alapján:
Megnevezés

Fenntartó
önkormányzatok
együttes lakosságszáma

ba.1)

3 000 fő alatt

ba.2)

3 000-5 000 fő között

ba.3)

5 000 fő felett

Fenntartó önkormányzatok
száma

Korrekciós
tényező

2-5 önkormányzat
6-7 önkormányzat
8-9 önkormányzat
10 vagy több önkormányzat
3-5 önkormányzat
6-7 önkormányzat
8-9 önkormányzat
10 vagy több önkormányzat
3-5 önkormányzat
6-7 önkormányzat
8-9 önkormányzat
10 vagy több önkormányzat

0,13
0,15
0,17
0,19
0,12
0,14
0,16
0,18
0,06
0,08
0,10
0,12

bb) közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2015.
december 1-jei állapotnak megfelelő száma alapján (ide nem értve az átalakult nemzetiségi
önkormányzatot):
bb.1) 2-3 nemzetiségi önkormányzat: 0,04,
bb.2) 4 vagy több nemzetiségi önkormányzat: 0,07,
bc) közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat: 0,04.
c) Az I.1. pont szerinti támogatás elszámolásának államháztartásról szóló jogszabályok szerinti
felülvizsgálata során, ahhoz kapcsolódóan a Kincstár betekinthet az önkormányzatnál
rendelkezésre álló, adótitkot is tartalmazó okiratokba, dokumentumokba, az idegenforgalmi
adó és iparűzési adó bevallásokba.
d) Amennyiben az OSAP I.1.bb)-bd) alpont szerinti támogatást megalapozó adatok magasabbak,
mint az ezen időpont szerinti tényleges adatok, úgy az OSAP adatszolgáltatás – 2016. június
30-áig történő – javítása alapján az I.1. bb)-bd) alpontokhoz kapcsolódó támogatásokban
történő változások finanszírozása augusztus hónaptól történik.
e) Az I.1.b) alpont szerinti támogatások megállapításakor a kiválással érintett önkormányzatnak
a FÖMI adatbázis I.1.ba) alpont szerinti és az OSAP I.1.bb)-bd) alpont szerinti adatait
lakosságarányosan meg kell osztani a 2015. évben megalakult önkormányzattal.
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f) Az I. pontban szereplő támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok:
fa) Az I.1.a)-f) alpontok szerinti támogatások e melléklet V. pontja szerinti
Beszámítással csökkentett, kiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az
igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel.
Turisztikai kiadások alatt különösen a turisztikai fejlesztések, helyi/térségi turisztikai
desztinációs menedzsment szervezetnek működésre és fejlesztésre történő
forrásátadás, a település közigazgatási területén található turisztikai vonzerőkkel,
szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing kiadások (kutatás, promóció, oktatás),
turisztikai vonzerővel bíró rendezvényekkel, garantált programokkal kapcsolatos
költségek, műemlékek turisztikai célú felújítása, látogathatóvá tétele, továbbá a
turizmus által érintett területek, a turisztikai vonzerők és szolgáltató helyek
környezetében infrastrukturális (utak, parkolók, turisztikai információs táblák,
kerékpárutak, jelzett turistaútvonalak) és városképi (zöldfelületek, díszkivilágítás,
díszburkolat) elemek létesítése, karbantartása, fenntartása ismerhető el.
fb) Az I.2. jogcím szerinti támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a
lakossági ráfordítások (díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából
kizárólag a „Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése”, valamint a
„Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása” kormányzati funkciókon elszámolt
kiadások vehetők figyelembe.
fc) Az I.3., I.5. és I.6. jogcímek szerinti támogatások az adott pontban leírtak szerint
használható fel.
fd) Az I.4. pont szerinti támogatás a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége
érdekében felmerülő működési célú kiadásokra használható fel, a személyi jellegű
kiadások kivételével. A támogatás szempontjából kizárólag a „Közutak, hidak,
alagutak üzemeltetése, fenntartása”, valamint a „Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
4. A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) Az óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása az alábbi adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és számítások
figyelembevételével történik.
aa) Nevelési-szervezési paraméterek:
Foglalkozás-szervezés
1
gyermekek nevelése a napi
8 órát nem éri el
gyermekek nevelése a napi
8 órát eléri vagy
meghaladja

Gyermekek heti
foglalkoztatási
időkerete
2
30,5
61,0

Óvodapedagógus
Intézménytípuskötött munkaidő
együttható
4
5
20
32
0,85

Csoport
átlaglétszám
3

20

32

0,85
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A gyermekeket aszerint kell a megfelelő csoportban figyelembe venni, hogy a gyermek
havonta átlagosan hány órát tartózkodik az óvodában.
ab) Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számítása
2015/2016. nevelési évre:

2016/2017. nevelési évre:

ahol:
Vk1; Vk2 = a 2015/2016., illetve a 2016/2017. nevelési évben a vezetői órakedvezményből
adódó létszámtöbblet,
V ; V = a Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de legfeljebb
1 2
- 2016. év első 8 hónapjában a 2015/2016. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési
statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott,
- 2016. év utolsó 4 hónapjában a 2016/2017. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési
statisztikai állapotra becsült
vezetői létszám.
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a köznevelési statisztikában
szerepeltetett vezetői létszám alapján történik.
V ; V = a V és V vezetői létszámra – a Nkt. 5. mellékletében – megállapított kötelező
i1 i2
1
2
nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege.
b) A Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény esetében a II.1.-II.3. jogcímek
szerinti támogatásokat kizárólag az óvoda intézményegységre vonatkozó létszámadatok
alapján kell megállapítani.
c) A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A II.1.-II.3. és II.5. jogcímek szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett
óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt
vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából
kizárólag a „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a „Nemzetiségi óvodai
nevelés, ellátás szakmai feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”,
valamint a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon
elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (idős és hajléktalan személyeket
ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását

1582

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak
végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen –
egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi
jogviszony egy év folyamatos távollét esetén megszűnik.
b) A települési önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97.
§-a szerinti ellátási szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, a Mötv. 41. § (6)
bekezdése alapján kötött szerződés keretében történő ellátása esetén a támogatás igénylésére a
szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett fenntartója jogosult.
E szabály alól kivételt képez a III.3.a) és a III.5.a) alpont szerinti jogcím, amely esetében nem
állami fenntartóval kötött ellátási szerződés esetén is az a települési önkormányzat jogosult a
támogatás igénylésére, amely számára szerződés alapján a nem állami fenntartó biztosítja az
ellátást.
c) A b) pontban szereplő kivétellel a III.3. és III.4. jogcímek szerinti támogatásokat azok a
települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek
-

az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység tekintetében a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, és
a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, gyermekjóléti
szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra, feladatmutatóra
befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás nélkül is jogosultak.

d) A III.3. jogcím szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás akkor
igényelhető, ha
-

a feladat ellátásáról a Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású intézménye,
szolgáltatója útján gondoskodik, és
a feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat
ellátását nem biztosítják, az adott feladat tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük
bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint
a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma
= a c)-d) és f)-i) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3 000 fő,
= a jb)-k) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő,
az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult.

e) Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás
szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.
f) A III.3. és III.4. jogcímek szerinti támogatások igénybevételének feltétele az ellátott
adatainak – a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdései
szerinti – nyilvántartásba vétele, valamint a külön jogszabály szerinti időszakos jelentési
kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult,
amikor a nyilvántartásba vettek ellátását az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte.
Ha a települési önkormányzatok egymás közötti és önkormányzati körön kívüli feladat-,
illetve intézmény átadása-átvétele következtében az érintett felek a finanszírozást – a
Kiegészítő szabályok 2.c) alpontja szerint – pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti
megállapodás útján rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos jelentési
kötelezettség teljesítése az átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó.
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g) A III.3. és III.4. jogcímek szerinti támogatások teljes összege abban az esetben jár, ha a
szolgáltatás, intézmény a tárgyév egészében szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban.
Amennyiben a III.3. és III.4. jogcímek szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben
működik, a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése
hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzés adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető.
h) A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a
hajléktalanok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az ellátottak
száma egyetlen napon sem haladhatja meg:
-

nappali intézmény esetén – a nappali melegedő kivételével – a szolgáltatói
nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 110%-át,
- bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám
105%-át,
éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át.
Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a
szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig
annak 100%-át.
i) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások egyidejű igénybevételére
vonatkozó szabályok:
ia) Ha az ellátott ugyanazon a napon több szolgáltatótól, intézménytől, hálózattól, illetve
székhelytől, telephelytől (a továbbiakban együtt: engedélyes) is ugyanabban – a III.3. c)-d) és
f)-k) pontjai szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3)
bekezdésének hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a továbbiakban:
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) – szociális szolgáltatásban vagy
gyermekek napközbeni ellátásában részesül, a támogatás szempontjából az adott napon
ellátottként csak annál az engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az ellátottról előbb
teljesítette a g) alpont szerinti időszakos jelentést.
ib) Az ia) alpont szerinti rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az ellátott ugyanazon a
napon több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekek átmeneti
gondozásába tartozó ellátásban részesül.
ic) Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől részesül hajléktalan személyek
nappali ellátásában, a támogatás szempontjából az ellátott valamennyi engedélyesnél
figyelembe vehető.
id) Szociális étkeztetés esetén – a népkonyha kivételével – a támogatás szempontjából nem
vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen
ida) a demens személy időskorúak nappali ellátásában,
idb) fogyatékos személyek nappali ellátásában,
idc) pszichiátriai betegek nappali ellátásában,
idd) szenvedélybetegek nappali ellátásában vagy
ide) hajléktalan személyek nappali ellátásában
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is részesül.
ie) Házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott
arra a napra, amelyen nappali ellátásban is részesül.
if) Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális alapszolgáltatás esetén a
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátásban,
gyermekvédelmi szakellátásban vagy szociális szakosított ellátásban is részesül, az ig)-il)
alpontokban meghatározott kivételekkel.
ig) Szociális étkeztetés esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat,
ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek átmeneti szállásán
bentlakásos szociális intézményi ellátásban vagy családok átmeneti otthonában átmeneti
gondozásban is részesül.
ih) Hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek
átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.
ii) Időskorúak nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az
ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi
ellátásban is részesül.
ij) Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon fogyatékos személyek rehabilitációs célú
lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is
részesül.
ik) Pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú
lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is
részesül.
il) Szenvedélybetegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon szenvedélybetegek rehabilitációs célú
lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is
részesül.
im) Családi gyermekfelügyelet esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az
ellátott arra a napra, amelyen bölcsődei ellátásban, hetes bölcsődei ellátásban vagy családi
napközi ellátásban is részesül.
in) Családi napközi esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra
a napra, amelyen bölcsődei ellátásban vagy hetes bölcsődei ellátásban is részesül.
io) Bölcsődei ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra
a napra, amelyen hetes bölcsődei ellátásban is részesül.
ip) Hetes bölcsődei ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az
ellátott arra a napra, amelyen gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti
otthonában nyújtott átmeneti gondozásban, vagy helyettes szülői ellátásban is részesül.
iq) Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátás esetén a
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátásban vagy a
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Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó gyermekvédelmi szakellátásban is
részesül, az ir) alpontban foglalt kivételekkel.
ir) Bölcsődei ellátás és családi napközi ellátás esetén a támogatás szempontjából figyelembe
kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon otthont nyújtó ellátásban is részesül.
is) Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe
több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátás esetén.
j) A III.3.ja) alpont esetében
ja) a bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az intézménybe felvettek,
beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben;
jb) a nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az ügyeletet
biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket
(továbbiakban: ügyeletes ellátás). Abban a hónapban, amikor a beíratott gyermek
ügyeletes ellátást is igénybe vesz, – a III.3.ja) alpontban előírt legfeljebb 10 napos
hiányzási határérték szempontjából – a beíratása szerinti és az ügyeletes intézmény
szerinti hiányzási napokat egybe kell számítani. Az ügyeletet biztosító intézményben
a gyermekek létszáma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át. Az intézmény nyári zárvatartása
idején a támogatás azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban
az intézménnyel jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent.
Amennyiben az intézmény a hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben
támogatás arra a hónapra nem vehető igénybe;
jc) amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) jelenik meg
beíratottként az intézményben és a napi nyilvántartásban, de nem egész hónapra,
akkor a támogatás – III.3.ja) alpontban előírt legfeljebb 10 napos hiányzási
határérték figyelmen kívül hagyásával – a ténylegesen igénybe vett napok száma
alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt az
intézménnyel;
jd) a napi nyilvántartási rendszerben vezetett adatoknak és a bölcsődében rendszeresített
napi jelenlét kimutatásának egyezni kell.
k) A III.4.a) alpontban a segítő munkatársak, illetve a III.4.b) alpontban az elismert
intézményvezető létszámának meghatározása az alábbi paraméterek figyelembevételével
történik:
Megnevezés
Intézményvezető/Szakmai vezető
Segítő:
- időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek tartós
bentlakásos ellátása esetén: a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerint az adott

Finanszírozás
szempontjából
elismert létszám
1 fő
4 ellátottra 1 fő

1586

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

-

7. szám

ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök
(intézményvezető kivételével)
gyermekek átmeneti gondozása esetén: a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint az adott
ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök
(intézményvezető/szakmai vezető kivételével)

l) Amennyiben a III.4. jogcím szerinti szociális szakosított ellátást, gyermekek átmeneti
gondozását biztosító intézmény egyéb ellátotti csoportokról – pl. fogyatékos személyekről,
pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedőkről, gyermekvédelmi szakellátásban
részesülőkről – is gondoskodik, úgy az intézmény-üzemeltetési támogatáshoz az intézményüzemeltetési kiadást meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az időskorúak
átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának, illetve a gyermekek
átmeneti gondozásának adatait lehet szerepeltetni.
m) A III.5. jogcím szempontjából az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést
igénybe vevő gyermekek, tanulók 2016. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma
alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás. Az intézményi étkeztetésben részt vevők
számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz
– csak egy létszámként és egy intézménynél szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából
egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos,
meleg főétkezés biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás illetve
térítési díj-kedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is.
Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani
óvodai étkeztetés esetén 221 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés esetén 201 nappal,
iskolai étkeztetés esetén 186 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz
(üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított
szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi számításokban nem vehető
figyelembe.
A Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos, hetes)
bölcsődében elhelyezett gyermekek esetében az intézményi gyermekétkeztetésben ellátottak
számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 230-cal, elszámolásnál a
havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján
összesített éves gondozási napok száma osztva 230-cal.
A települési önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében
elhelyezett gyermekek intézményi étkeztetése esetén az ellátottak számának meghatározása:
tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők
látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve
heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva
252-vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.
n) A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, a
következők mellett:
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na) a III.1. jogcím szerinti támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható.
A támogatás szempontjából kizárólag az egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli
juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
nb) a III.2. jogcím szerinti támogatás a III.1. jogcím szerinti ellátások önrészére, a III.3.
és III.5. jogcímek szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami
támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának
szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati
helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az
állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon
történő támogatására használható. A támogatás szempontjából kizárólag az
„Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain, illetve a „Rövid időtartamú
közfoglalkoztatás”, a „Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás”, a „Hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás
(közhasznú kölcsönző részére)”, az „Országos közfoglalkoztatási program”, a
„Közfoglalkoztatási mintaprogram”, a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”, a
„Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással,
lakhatással összefüggő ellátások” kormányzati funkciókon, valamint az oc) és oe)
pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
nc) a III.3.a)-k) alpontok között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás
szempontjából kizárólag a „Család- és gyermekjóléti szolgáltatás”, „Család- és
gyermekjóléti központ”, a „Szociális étkeztetés”, a „Házi segítségnyújtás”, a
„Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”, az „Idősek, demens betegek nappali
ellátása”, a „Fogyatékossággal élők nappali ellátása”, a „Pszichiátriai betegek nappali
ellátása”, a „Szenvedélybetegek nappali ellátása”, a „Hajléktalanok nappali ellátása”,
a „Gyermekek napközbeni ellátása”, a „Hajléktalanok átmeneti ellátása” kormányzati
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
nd) a III.4. jogcím szerinti támogatás a támogatással érintett intézmények működési és
felhalmozási kiadásaira fordítható, azzal, hogy a III.4.a) és III.4.b) alpontok között
átcsoportosítás hajtható végre. E támogatást az önkormányzat a családok átmeneti
otthonából év közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez is
felhasználhatja. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek átmeneti
ellátása”, az „Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása”, „Időskorúak, demens
betegek tartós bentlakásos ellátása”, „Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
ne) a III.5. jogcím szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak
megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű
kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy a III.5.a)-c) alpontok szerinti támogatások
egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag a
„Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, a „Gyermekétkeztetés bölcsődében,
fogyatékosok nappali intézményében” és „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés”
kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
nf) a III.6. jogcím szerinti támogatást a települési önkormányzat kizárólag a 2016. évi
január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékra és annak közterheire
használhatja fel.

1588

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

6. A IV. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) A IV.1.a) és b) alpontok szerinti támogatások jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a
fenntartó települési önkormányzat költségvetési rendeletében saját bevételei terhére
kiegészítő hozzájárulást biztosítson a múzeumi, illetve a városi könyvtári feladatok
ellátásához.
A támogatások felhasználását a Kult. tv. 45. § (5) bekezdés d) pontja, illetve 68. § (3)
bekezdés d) pontja szerinti beszámolókban is szerepeltetni szükséges.
b) A IV.1. d), h) és i) alpontok szerinti támogatások felhasználásáról az önkormányzat 2017.
február 28-áig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a
kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.
c) A IV. pont szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel,
figyelembe véve a szakmai jogszabályok előírásait, a következők mellett:
ca) A IV.1.a) és IV.1.e) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a
„Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és
publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi
közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” kormányzati funkciókon elszámolt
kiadások vehetők figyelembe.
cb) A IV.1.b) alpont szerinti támogatás a Kult. tv. 66. §-ában foglalt feladatok
megvalósításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és
felhalmozási kiadások finanszírozására használható fel. A támogatás terhére
elszámolhatóak a könyvtári szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és
megvalósításának kiadásai is.
A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása”, a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és védelme”, valamint a
„Könyvtári szolgáltatások” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők
figyelembe.
A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani,
ideértve a nemzetiségi nyelvű könyvtári dokumentumok beszerzését is.
cc) A IV.1.c) és IV.1.g) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a
„Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, a „Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a „Közművelődés - egész életre
kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, valamint a „Közművelődés - kulturális alapú
gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
cd) A IV.1.d) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cda)

a támogatás szempontjából kizárólag a cb) és cc) pontokban szereplő
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,

cdb)

a támogatás legalább 10%-át közművelődési intézmény, közösségi színtér
működtetésére kell felhasználni,
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cdc)

a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat
fenntartó önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári
dokumentum vásárlására kell felhasználnia,

cdd)

az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás
legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra
megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt
közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

ce) A IV.1.f) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cea)

a támogatás szempontjából kizárólag a ca), cb) és cc) pontokban szereplő
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,

ceb)

Budapest Főváros Önkormányzatának a támogatást a Budapesti
Művelődési Központ, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti
Történeti Múzeum működésének és feladatellátásának biztosításához
kapcsolódó működési és felhalmozási kiadásokra kell felhasználnia,

cec)

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra jutó támogatás legalább 10%-át
könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10%-át módszertani
szakirányítási feladat ellátására kell fordítani.

cf) A IV.1.h) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cfa)

a támogatás szempontjából kizárólag a cb) pontban szereplő kormányzati
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,

cfb)

a támogatást az 5000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települési
önkormányzat által a megyei könyvtárral kötött kistelepülési megállapodás
alapján igénybe vett, a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban:
KSZR) által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra
lehet felhasználni,

cfc)

ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez
megállapodást köt a városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott
feladatok költségeinek fedezetéről e támogatás keretei között a megyei
könyvtár gondoskodik.

cg) A IV.1.i) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cga)

a támogatás szempontjából kizárólag az cb) pontban szereplő kormányzati
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,

cgb)

a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek,
berendezési tárgyainak gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át
nem haladhatja meg.

ch) A IV.2.a) alpont szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Színházak
tevékenysége” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
ci) A IV.2.b) és IV.2.c) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a
„Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)” kormányzati funkciókon elszámolt
kiadások vehetők figyelembe.
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3. melléklet a 2015. évi …. törvényhez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Előirányzat:

4 500,0 millió forint

Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az
önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és
szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú
ivóvíz ráfordításai magasak.
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás elosztása a
pályázók között a tárgyévet megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az
ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai
figyelembevételével történik. A támogatás településenkénti összegének megállapítása során
figyelembe kell venni az adott település lakosainak szociális helyzetét is.
Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen élők
részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis
szállítással biztosítani.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik,
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat:

1 200,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa
fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló
létszám miatti, 2015. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2015. és
2016. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.
A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati, illetve társulási szintű
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is
jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza,
kivéve, ha jogszabályból - ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a társulás
határozatát - adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Támogatásra csak az az önkormányzat
jogosult, amely saját forrásból a jogszabályban meghatározott juttatásokat nem képes teljesíteni.
A pályázat benyújtása három ütemben történik: I. ütem 2016. április 8., II. ütem 2016. július 8.
és III. ütem 2016. szeptember 23.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter dönt.
A 2016. évben megítélt vissza nem térítendő támogatás folyósítása:
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a) az önkormányzat által 2016. évben teljesítendő jogszabályi kötelezettség kifizetéséhez
az I. ütemben a 2016. július, a II. ütemben a 2016. október, a III. ütemben a 2016.
december havi nettó finanszírozás keretében, előfinanszírozás formájában, egy
összegben,
b) a 2017. évre áthúzódó fizetési kötelezettség esetén 2017. évben, teljesítésarányosan,
felhasználása a folyósítás évében december 31-éig történik.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá
- a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző
években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a tárgyévben jóváhagyott
kötelezettségvállalások, valamint
- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések
forrására.
3. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása
Előirányzat:

180,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a települési önkormányzatoknál felmerülő konténerizált víztisztító és
vízkiadó berendezésekhez kapcsolódó üzemeltetési költségek támogatására. Az előirányzat
terhére támogatást igényelhet a települési önkormányzat a 2016. évben felmerült,
a) a honvédelemért felelős miniszter által biztosított konténerizált víztisztító és vízkiadó
berendezések (a továbbiakban: szűrőberendezés) települési önkormányzatot terhelő, az
üzemeltetési engedély kiadásának napjától számított üzemeltetési költségeinek, továbbá
b) a szűrőberendezés rendszerből való kivonásához szükséges engedélymódosítás
költségeinek
támogatására, ha a település lakosságának átmeneti egészséges ivóvízzel történő ellátásához
szűrőberendezés került telepítésre az Ivóvízminőség-javító Program befejezéséig.
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatásról a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása
előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje 2017. január 31.
4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása
Előirányzat:

18 000,0 millió forint

Az előirányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4)
bekezdés c) pontja szerinti, a Budapest Főváros Önkormányzata által kötelezően ellátandó
feladatok támogatására szolgál. A támogatás a fővárosi helyi közösségi közlekedés 2016. évi
működésének támogatására fordítható.
A támogatás nem haladhatja meg az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete
alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő
veszteséget.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása részletekben, időarányosan történik,
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.
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A közlekedésért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter – mint
támogatók – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével Budapest Főváros
Önkormányzatával a támogatás felhasználásának szabályairól támogatási szerződést kötnek.
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
Előirányzat:

2 050,0 millió forint

Az előirányzatból támogatást – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – az a települési
önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú
közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a helyi
közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval
jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb tevékenység gyakorlásának
jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés).
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás
igénylésénél a települési önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához és
fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően szolgáltatónként
milyen összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati
saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg.
A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi
szempontból súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül
elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, és a településkategóriák
tárgyévet megelőző évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is.
A támogatás elosztása és a döntési javaslat előkészítése során figyelembe veendő
környezetvédelmi súlyszámok a következők:
Dízel autóbusz

Gázüzemű autóbusz
(LPG és CNG)

Trolibusz

Elektromos és dízelelektromos hajtású
autóbusz, villamos

1,00

1,75

1,75

2,90

A támogatás a települési önkormányzatnak az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK
rendelete alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő –
tárgyévet megelőző évi – vesztesége erejéig igényelhető, és annak pótlására használható fel. A
települési önkormányzat a kapott támogatást a tárgyévet megelőző évben a területén működő,
pályázatában szereplő szolgáltatók részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.
A támogatásról a közlekedésért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás
folyósítása részletekben, időarányosan történik, felhasználásának határideje tárgyév december
31-e.
6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
Előirányzat:
a)

550,0 millió forint

Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása
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500,0 millió forint

Az előirányzat a települési önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátása
feltételeinek javítását szolgálja. A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton
igényelhetik.
A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók
személyi juttatásaira, továbbképzésére, az önkormányzat által alkalmazott könyvelő programokra
fordítható.
A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás
folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje
tárgyév december 31-e.
b) Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
Előirányzat:
50,0 millió forint
A központi költségvetés – az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása érdekében
– támogatást biztosít az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen időben, és kiváló
minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára.
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.
A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók
egyszeri elismerésére fordítható.
A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás
folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje
tárgyév december 31-e.
7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása
Előirányzat:

300,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2016. évi váratlan kiadásai támogatására
bevételeik figyelembevételével.
A támogatást a megyei önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen, legkésőbb 2016. november 30áig dönt.
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet
a) vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a tárgyévet követő év
november 30-a, kivéve, ha a támogatói okirat más határidőt állapít meg,
b) visszatérítendő támogatás, melynek visszafizetési határideje a támogatói okiratban szereplő
határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-a.
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
Előirányzat:

1 200,0 millió forint
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A központi költségvetés a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési hozzájárulás
megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004.
(IX. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: közműfejlesztési kormányrendelet) meghatározott
hányadát támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosítja.
A támogatást a helyi önkormányzat jegyzője kérelem útján igényli a magánszemély
jogosultaktól beérkezett, a közműfejlesztési kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelelő
igények közműfajtánként és igénylők számának megjelölésével történő összesítésével minden
negyedévet követő hónap 20-áig a Magyar Államkincstár illetékes területi szervén (a
továbbiakban: Igazgatóság) keresztül.
Az Igazgatóság a beérkezéstől számított húsz napon belül továbbítja az összesített kérelmeket a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása
előfinanszírozás keretében, egy összegben a kérelmek beérkezését követő hónapban történik.
2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Előirányzat:

300,0 millió forint

A támogatást a települési önkormányzatok a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek,
kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására pályázati úton
igényelhetik. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén lehetőség van
a működtetés támogatására is.
A kompközlekedés működtetéséhez Mohács Város Önkormányzatát legalább 30,0 millió
forint, Dunafalva Község Önkormányzatát legalább 12,0 millió forint illeti meg az
előirányzatból.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter dönt. A
vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Előirányzat:

5 400,0 millió forint

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Előirányzat:
2 000,0 millió forint
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az
önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott,
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető
maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter dönt.
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
Előirányzat:

500,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a
tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új
sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.
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A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter dönt.
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Előirányzat:

2 500,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet – Budapest
Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda
felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke:
− fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 100,0 millió forint,
− megyei jogú városok esetében 50,0 millió forint,
− 10 000 fő lakosságszám feletti városok esetében 30,0 millió forint,
− 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15,0 millió forint.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter dönt.
d) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati
intézmények fejlesztése, felújítása
Előirányzat:

400,0 millió forint

Az előirányzatból a 2. melléklet III. 4. pont szerinti támogatásban részesülő települési
önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a szociális szakosított ellátást és a gyermekek
átmeneti gondozását biztosító, önkormányzati tulajdonú intézménye fejlesztésére, felújítására.
A támogatás a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett intézmények olyan
fejlesztését, felújítását szolgálja, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban
előírt tárgyi feltételek biztosítása. Határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező intézmények
fejlesztése, felújítása kizárólag akkor támogatható, ha valamennyi, ideiglenes hatállyal bejegyzett
intézménnyel kapcsolatos igény támogatását követően az előirányzat arra lehetőséget biztosít.
Támogatás olyan fejlesztésre, felújításra nem nyújtható, amely férőhelybővítéssel jár együtt.
Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint. A támogatásról tárcaközi
bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt.
Az a)-d) alpontokra vonatkozó közös szabályok:
Egy önkormányzat az a) és b) alpontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be
pályázatot. Nem nyújtható az a)-d) alpont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely a
megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással
létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el,
kivéve az a)-b) és d) alpontok esetében, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik
szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti

1596

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján az a)-b) alpontok esetén a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a d) alpont esetén az államháztartásért felelős
miniszter engedélyével történhet.
Az a)-d) alpont szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében,
egy összegben történik.
4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
Előirányzat:

2 500,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet új
önkormányzati óvoda létrehozására, új egységes óvoda-bölcsődei csoport kialakítására,
fejlesztésére, az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás
által fenntartott, óvodai feladatellátást szolgáló intézmény férőhelyeinek növelésére és
kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására.
A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem
idegeníthető el.
Azok a pályázók, melyek a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény) 3. melléklet II.5. Óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása jogcímen 2015. évben benyújtott, a pályázati
feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázattal
rendelkeznek, azonos paraméterű és műszaki tartalmú pályázat benyújtása nélkül jogosultak a
2015. évi támogatási igényük megerősítésére.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben
történik.
5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
Előirányzat:

806,0 millió forint

a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Előirányzat:

300,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa
fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. A támogatást az
önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kell megállapítani. Ha
a települési önkormányzat a közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt csökkenti, akkor
ezzel arányosan csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult. A különbözet
jogosulatlan igénybevételnek minősül.
A támogatás
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aa) 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési
önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő, az ab) alpont
hatálya alá nem tartozó intézmény vagy közösségi színtér után,
ab) 40%-át a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után
a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani.
Ha igény hiányában az ab) alpont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az aa) alpont
szerinti célra kell felhasználni.
A vállalt önrészt
− a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló
kormányrendeletben meghatározott települések esetében, valamint
− a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér esetében
háromszoros súllyal kell figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes
fennállása esetén a vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell figyelembe venni.
Az arányossági számításnál az egy önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem
haladhatja meg a pályázatot benyújtó valamennyi önkormányzat által 2016. évben vállalt
önrészek összesített összegének 1,5%-át.
Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a vállalt önrész szerinti támogatás
számított összege nem éri el a 100 000 forintot.
A támogatás szempontjából kizárólag a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése”, a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a
„Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek” és a „Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők
figyelembe.
b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
Előirányzat:

136,0 millió forint

Az előirányzatból a járásszékhely települési önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata
és a fővárosi kerületi önkormányzatok pályázati úton támogatást igényelhetnek az általuk
fenntartott múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatására.
c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)
Előirányzat:

370,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa
fenntartott vagy támogatott muzeális intézmény szakmai fejlesztéséhez.
A b)-c) pontok szerinti támogatásokról a kultúráért felelős miniszter dönt.
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A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik,
felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31-e.
A b)-c) pontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi
tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi
kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
6. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak
kártalanítása
Előirányzat:

300,0 millió forint

A központi költségvetés az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek
tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján támogatásra
jogosult magánszemély részére biztosít támogatást a települési önkormányzatokon keresztül.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezésének sorrendjében, egy összegben történik.
7. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Előirányzat:

1 000,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az óvodai
gyermekétkeztetést kiszolgáló
− új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,
− az önkormányzat tulajdonában álló konyhák
kapacitásbővítésére, fejlesztésére,

és

kiszolgáló

létesítmények

valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.
A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem
idegeníthető el.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt. A
vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.
8. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
Előirányzat:

12 500,0 millió forint

Az előirányzatból a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74/A. §-ai, és a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési
törvény) 67-68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési
célú támogatásban nem részesült települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a
tulajdonában lévő
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a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak
építésére, felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi
feladatellátást szolgál,
e) településrendezési tervek készítésére, valamint
f) munkahely-teremtési programok megvalósítására.
A támogatás összege
- 100 fő alatti lakosságszámú település esetében legfeljebb 1 500 000 forint,
- 100-300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 2 950 000 forint,
- 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 6 500 000 forint,
- 501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 10 000 000 forint,
- 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint,
- 2 001-3 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 44 000 000 forint,
- 3 001-5 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 112 000 000 forint,
- 5 001-10 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 181 000 000 forint,
- 10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében legfeljebb 200 000 000 forint.
Az önkormányzat által a 2014. évi költségvetési törvény 3. melléklet 10.a) pontja szerinti és a
2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet II.10. pontja szerinti előirányzatból elnyert
támogatások összege és az e jogcímen igényelhető támogatás együttes összege nem haladhatja
meg a lakosságszám szerinti támogatás kétszeresét.
A támogatás összegének meghatározása a 2013. január 1-jei lakosságszám alapján történik.
A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem
idegeníthető el.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben
történik.
A támogatás felhasználási határideje 2018. december 31.
9. Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának
támogatása

Előirányzat:
500,0 millió forint

Az előirányzat Budapest Főváros Önkormányzata területén lévő egy és két számjegyű országos
főközlekedési utak karbantartásának támogatására szolgál. A vissza nem térítendő támogatás
50%-ának a folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon belül történik. A további részlet 2016.
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évi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az
előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2016. november 15-éig elszámol.
A támogatás felhasználási határideje – ideértve a 2016. november 15-éig el nem számolt
előleget is – 2017. december 31.
A nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért
felelős miniszter – mint támogató – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével a
támogatás részletszabályairól Budapest Főváros Önkormányzatával támogatási szerződést köt.
III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása
Előirányzat:

25 000,0 millió forint

1. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján
igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető
helyzet elhárítása érdekében.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter – tárcaközi bizottság javaslata alapján – a beérkező támogatási igények elbírálását
követően folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 20-áig együttesen dönt.
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet
a) vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a folyósítást követő
harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, amelynek célja és
nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási
döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási
szerződést kössön a kedvezményezettel,
b) visszatérítendő támogatás, melynek visszafizetési határideje a miniszterek döntése szerinti
határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-a,
c) vissza nem térítendő támogatás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti kifizetésekhez, melynek felhasználási határideje 2016.
december 31.
2. Az előirányzat szolgál a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, és a pénzügyi gondnok
díjára.
a) Visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében az
egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául
szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a
kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára
vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti.
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b) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok
díjához költségvetési támogatás vehető igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege – az
általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint lehet.
A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre
emelkedését követően – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik.
IV. Egyedi önkormányzati támogatások
Előirányzat:

8 275,8 millió forint

Az előirányzat szolgál a következő költségvetési támogatások 2016. évi ütemének forrásául:
a) legfeljebb 150,0 millió forint illeti meg Budapest Főváros III. Kerület, ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatát a békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójához,
b) legfeljebb 620,0 millió forint illeti meg Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzatot a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal
összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat 8. pontja alapján
a Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításához,
c) legfeljebb 700,0 millió forint illeti meg Csurgó Város Önkormányzatát a Sótonyi
László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljára,
d) legfeljebb 5 000,0 millió forint illeti meg Budapest Főváros Önkormányzatát a Pannon
Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására,
e) legfeljebb 500,0 millió forint illeti meg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát – a
Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft.-n keresztül – a pécsi Zsolnay Kulturális
Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához,
f) legfeljebb 605,8 millió forint illeti meg Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát
a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról szóló 1056/2014. (II.
11.) Korm. határozat 5. pontja alapján a Veszprém Aréna építési beruházásával
összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásához,
g) legfeljebb 400,0 millió forint illeti meg Mezőkövesd Város Önkormányzatát a
mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához,
h) legfeljebb 300,0 millió forint illeti meg Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatot
a pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához.
A támogatások felhasználásának részletes szabályairól – mint támogató – az érintett
önkormányzattal
- az a)-c) és h) pontok szerinti támogatások esetében a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter,
- a d)-e) pontok szerinti támogatások esetében a kultúráért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben,
- az f)-g) pontok szerinti támogatások esetében a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter a sportpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
köt támogatási szerződést.
Az a)-c) pontok szerinti támogatásokra vonatkozó szerződések csak abban az esetben köthetők
meg, ha az érintett önkormányzat a 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III.5. pontjában
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szereplő költségvetési támogatást – ideértve az V.4. pont alapján 2016-ban lehívott összeget is –
teljes egészében felhasználta, és azzal legkésőbb 2016. november 15-éig elszámolt. Ebben az
esetben, illetve a d), g) és h) pontok szerinti támogatásoknál:
- a támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a szerződéskötést követő 30
napon belül történik és
- a további részletek 2016. évi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2016.
november 15-éig elszámol.
A fenti szabályok alapján megköthető a szerződés azzal az önkormányzattal is, amely a számára
a 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III.5. pontja alapján járó költségvetési
támogatásra nem kötött szerződést.
Az a)-d), g) és h) pontok szerinti támogatások felhasználási határideje – ideértve a 2016.
november 15-éig el nem számolt előleget is – 2017. december 31.
Az e)-f) pontok szerinti támogatások teljes összegének folyósítása a szerződéskötést követő 30
napon belül történik, felhasználási határideje 2016. december 31.
V. Önkormányzati elszámolások
Előirányzat:
1.

15 112,9 millió forint

Az önkormányzati elszámolások előirányzatát növeli

a) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által
költségvetési évben visszafizetett támogatások összege,
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatások költségvetési évben visszafizetett
összege,
c) a helyi önkormányzatok által költségvetési évben megfizetett igénybevételi, kiegészítő,
ügyleti és késedelmi kamat összege,
d) a települési önkormányzatok által igényelt támogatások – a nem helyi önkormányzat részére
történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével – lemondott
előirányzatának összege,
e) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt,
f) a helyi önkormányzatok által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 83.§ (6a) bekezdésében felsorolt kötelezettségek költségvetési év
december 5-éig történő elmulasztása miatt a költségvetési évben felfüggesztett támogatások
összege,
g) az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
együttes intézkedése esetén a 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. Önkormányzati
fejezeti tartalék jogcímének 2015. december 31-ei pozitív egyenlegének összege,
h) a helyi önkormányzatok által e törvény 39. § (7) és (8) bekezdései alapján megfizetett
összegek.
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2. Az önkormányzati elszámolások előirányzatát csökkenti a települési önkormányzatok által
igényelt támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott
időpontokban és esetekben – a nem települési önkormányzattól történő feladatátvétellel
összefüggő előirányzat-növelés kivételével – pótigényelt előirányzat összege.
3. Az önkormányzati elszámolások előirányzat terhére a következő kifizetések teljesíthetők
a) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok
részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege,
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege,
c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi
önkormányzatokat megillető igénybevételi, késedelmi, ügyleti és kiegészítő kamat összege,
d) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83.§ (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet
megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a
költségvetési évet megelőző években felfüggesztett támogatások összege.
4. Az előirányzat szolgál a 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III.5. pontjában
szereplő azon költségvetési támogatások le nem hívott részének forrásául, amelyek esetében
2015. évben csak az előleg kifizetése történt meg. E támogatások 2016. évi folyósítására csak
abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat a 2015. évben kapott támogatással (előleggel)
legkésőbb 2016. november 15-éig elszámol. A támogatás felhasználási határideje 2017. december
31.
5. Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és társulása által megvalósítandó
európai uniós fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére a korábbi
években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból adódó
fizetési kötelezettségek teljesítésére.
Az előirányzat 1-5. pontok szerinti célokra fel nem használt összegének felhasználására,
átcsoportosítására kizárólag az államháztartásért felelős miniszter engedélyével kerülhet sor.
VI. Vis maior támogatás
Előirányzat:

7 700,0 millió forint

A támogatás szolgál a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a helyi önkormányzatok egyes
természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni
vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy a helyi
önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő, kötelező feladatellátást szolgáló
épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi
szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatásának forrásául. A támogatás
felhasználásával, annak határidejével kapcsolatban alkalmazandó szabályokat a Rendelet rögzíti.
VII. Kiegészítő szabályok:
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1. A pályázatot
a) az I.1. pont szerinti jogcím esetében a vízgazdálkodásért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter egyetértésével,
b) az I.2., I.3. és II.8. pontok szerinti jogcímek esetében a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével,
c) az I.5. és II.2. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével,
d) az I.6. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével,
e) az I.7., II.3. a), II.3. b), II.3. c) és III. pontok szerinti jogcímek esetében a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen,
f) a II.3. d) és a II.7. pontok szerinti jogcímek esetében az államháztartásért felelős
miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével,
g) a II.4. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter
egyetértésével,
h) a II.5. pont szerinti jogcímek esetében a kultúráért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével
írja ki.
2. Az Áht. szerinti támogató
a) az I.5. és II.2. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter,
b) az I.6., II.3. d), II.4. és a II.7. pontok szerinti jogcímek esetében az
államháztartásért felelős miniszter,
c) a II.5. pont szerinti jogcímek esetében a kultúráért felelős miniszter.
3. Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény szabályait.
4. Ahol e melléklet a támogatás felhasználási határidejét nem rögzíti, ott az Áht. szerinti
szabályozás alkalmazandó.
5. A 2014. évi költségvetési törvény 3. melléklet 10.a) pontja szerinti és a 2015. évi
költségvetési törvény 3. melléklet II.10. pontja szerinti jogcímeken kapott támogatások
felhasználási határideje 2018. december 31.
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4. melléklet a 2015. évi .... törvényhez

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül
eltérhet az előirányzattól

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

D
A B C
1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20. cím, 2.
alcím, 17. jogcímcsoport)
Jogi segítségnyújtás (20. cím, 2. alcím, 18. jogcímcsoport)
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 2. alcím, 20.
jogcímcsoport)
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (20. cím, 2. alcím, 28. jogcímcsoport)
XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja (34. cím, 1. alcím)
Különféle kifizetések (34. cím, 2. alcím)
Ágazati életpályák (34. cím, 3. alcím)
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Állat, növény- és GMO-kártalanítás (20. cím, 6. alcím)
Uniós programok árfolyam-különbözete (20. cím, 7. alcím, 1. jogcímcsoport)
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (8.
cím, 2. alcím, 39. jogcímcsoport, 3. jogcím)
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére (20. cím, 1.
alcím, 61. jogcímcsoport)
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Kárrendezési célelőirányzat (25. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
Szervezetátalakítási alap (25. cím, 7. alcím, 3. jogcímcsoport)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása (21. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
Peres ügyek (25. cím)
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben
Uniós programok árfolyam-különbözete (2. cím, 14. alcím, 1. jogcímcsoport)
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 17. alcím, 1. jogcímcsoport)
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 17.
alcím, 7. jogcímcsoport)
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (20. cím, 55. alcím, 4.
jogcímcsoport)
Családi támogatások (21. cím, 1. alcím)
Korhatár alatti ellátások (21. cím, 2. alcím)
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (21. cím, 3. alcím)
Közgyógyellátás (21. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport)
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK fejezetben
Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím)
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím)
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása (28. cím)
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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59
60
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63
64
65
66
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

B

C
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D
Lakástámogatások (29. cím)
Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím)
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport)
1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport)
Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (32. cím, 1. alcím,
21. jogcímcsoport)
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1.
alcím, 22. jogcímcsoport)
Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás (32. cím, 1. alcím, 26.
jogcímcsoport)
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 2.
jogcímcsoport)
Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai (36. cím)
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
Követeléskezelés költségei (41. cím)
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK fejezetben
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. alcím, 1.
jogcímcsoport)
Kezesi felelősségből eredő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
Konszernfelelősség alapján történő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
Egyéb szerződéses kötelezettségek (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport)
Egyéb jogszabályból eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 8. jogcímcsoport)
Átváltoztatható kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)
ÁFA elszámolás (2. cím, 8. alcím)
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK fejezetben
Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 5. jogcímcsoport)
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
Álláskeresési ellátások (4. cím, 1. alcím)
Bérgarancia kifizetések (5. cím)
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI
ALAP fejezetben
Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése (7. cím)
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1.
jogcímcsoport)
Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport)
Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport)
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D
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 2. alcím, 7. jogcímcsoport)
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2.
jogcímcsoport)
87
Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
88
Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
89
Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 1.
jogcím)
90
Sürgősségi ellátás EGT-n kívül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 2. jogcím)
91
Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (2. cím, 3. alcím, 7.
jogcímcsoport, 4. jogcím)
92
Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások
(2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 5. jogcím)
93
Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 1.
jogcím)
94
Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)
95
Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. jogcím)
96
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4.
alcím, 4. jogcímcsoport, 5. jogcím)
97
Vagyongazdálkodás (3. cím)
98 2. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:
99
VIII. ÜGYÉSZSÉG fejezetben
100
Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
101
XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben
102
Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (30. cím, 5. alcím)
103
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
104
Peres ügyek (20. cím, 13. alcím)
105
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
106
NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) (8. cím, 2. alcím, 1.
jogcímcsoport)
107
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
108
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50.
jogcímcsoport)
109
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
110
Nemzetgazdasági támogatások (25. cím, 5. alcím, 7. jogcímcsoport)
111
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
112
Autópálya rendelkezésre állási díj (20. cím, 36. alcím, 1. jogcímcsoport)
113
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 5.
jogcímcsoport)
114
Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 6.
jogcímcsoport)
115
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím,
1. alcím, 7. jogcímcsoport)
116
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
117
Beruházás ösztönzési célelőirányzat (7. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
118
Kötött segélyhitelezés (7. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
119
Peres ügyek (7. cím, 5. alcím)
120
Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (8. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
121
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
122
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás (20. cím, 2. alcím, 3.
jogcímcsoport)
123
Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás (20. cím, 2. alcím, 4.
jogcímcsoport)
85
86

B

C
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129 3.

130
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132
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D
Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 19. alcím, 1.
jogcímcsoport)
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 25.
jogcímcsoport)
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
Start-munkaprogram (8. cím)
Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében
illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő átcsoportosítási
szabályokra vonatkozó rendelkezésekben foglalt lehetőségek kimerültek, az együttes
eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján
túlléphető:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Uniós programok kiegészítő támogatása (20. cím, 4. alcím)
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
Szolidaritási programok (20. cím, 9. alcím)
Belügyi Alapok (20. cím, 20. alcím)
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (25. cím, 8. alcím)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek (20. cím, 32. alcím, 27.
jogcímcsoport)
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2. cím, 4. alcím)
Területi Együttműködés (2. cím, 5. alcím)
Egyéb uniós előirányzatok (2. cím, 6. alcím)
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8.
jogcímcsoport)
Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása (2. cím, 7. alcím, 11.
jogcímcsoport)
2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok (2. cím, 9. alcím)
Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (2. cím, 10. alcím)
Vidékfejlesztési és halászati programok (2. cím, 11. alcím)
Vidékfejlesztési Program (2. cím, 12. alcím, 1. jogcímcsoport)
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (2. cím, 12. alcím, 2. jogcímcsoport)
Uniós Programok ÁFA fedezete (2. cím, 13. alcím)
A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával
összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter engedélyével túlléphető:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)
A pénzügyi tranzakciós illeték megfizetéséhez kapcsolódóan az államháztartásért
felelős miniszter engedélyével túlléphető a Dologi kiadások kiemelt előirányzat:
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Magyar Államkincstár (8. cím)
A gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlásával összefüggésben az
egészségbiztosításért felelős miniszter engedélyével, az államháztartásért felelős
miniszter egyetértése mellett túlléphető:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása (26. cím)
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adatok euróban

Megnevezés

Operatív Programok összesen

7 733 969 530
463 703 439
3 389 963 001
3 331 808 225
3 217 105 883
2 612 789 000
794 773 905
93 882 921
3 455 336 493
39 096 293
25 132 428 690

Belső Biztonsági Alap
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

61 493 119
24 113 477

Belügyi Alapok összesen

85 606 596
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Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
Vidékfejlesztési Program
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

Indikatív EU forráskeret a
teljes időszakban

A kötelezettségvállalások megtételéhez a törvényben rögzített forint/euró árfolyam az irányadó.
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A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok
2016. évben

Fizetési

Fizetési osztályok
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

69 000

77 000

78 000

79 000

89 000

122 000

127 000

129 500

142 000

154 500

2.

1,0175

1,0175

1,0200

1,0250

1,0275

1,0350

1,0350

1,0500

1,0450

1,0600

3.

1,0350

1,0350

1,0400

1,0500

1,0550

1,0725

1,0725

1,1000

1,1025

1,1350

4.

1,0525

1,0525

1,0650

1,0750

1,0900

1,1100

1,1100

1,1500

1,1675

1,2100

5.

1,0700

1,0700

1,0900

1,1000

1,1250

1,1475

1,1475

1,2000

1,2425

1,2850

6.

1,0875

1,0875

1,1125

1,1250

1,1600

1,1850

1,1850

1,2600

1,3175

1,3600

7.

1,1075

1,1075

1,1375

1,1525

1,1975

1,2225

1,2225

1,3350

1,3925

1,4200

8.

1,1275

1,1400

1,1625

1,1875

1,2350

1,2650

1,2725

1,4100

1,4675

1,4825

9.

1,1500

1,1725

1,1950

1,2250

1,2725

1,3075

1,3325

1,4850

1,5275

1,5450

10.

1,1725

1,2075

1,2300

1,2625

1,3100

1,3675

1,3950

1,5600

1,5875

1,6075

11.

1,1950

1,2425

1,2675

1,3000

1,3475

1,4275

1,4575

1,6250

1,6475

1,6700

12.

1,2175

1,2775

1,3050

1,3375

1,3775

1,4875

1,5200

1,6900

1,7075

1,7325

13.

1,2400

1,3125

1,3425

1,3750

1,4075

1,5475

1,5825

1,7550

1,7775

1,8025

14.

1,2625

1,3500

1,3800

1,4125

1,4425

1,6075

1,6450

1,8200

1,8475

1,8725
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Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok
és a magán köznevelési intézmények fenntartói
köznevelési feladatainak és a bevett egyházak
hit- és erkölcstan oktatás után járó támogatása
I. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN ÉS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN JÁRÓ
ÁTLAGBÉR ALAPÚ TÁMOGATÁS
1. Az átlagbér alapú támogatás alapja
a) Az e törvény 40. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbér alapú támogatás
alapja – az óvoda, egységes óvoda-bölcsőde kivételével – az állami köznevelési
feladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: állami
intézményfenntartó központ) által fenntartott általános iskolában, középiskolában,
szakiskolában, alapfokú művészeti iskolában (a továbbiakban együtt: iskola),
kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint
pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, valamint nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás
és járulék.
b) Az e törvény 40. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott átlagbér alapú támogatás
alapja – az óvoda kivételével – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás
és járulék.
2. Az átlagbér alapú támogatás megállapítása
Az iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási,
valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben az átlagbér alapú támogatást
a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az állami intézményfenntartó központ
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott iskolával, kollégiummal, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézménnyel a nevelési évben vagy a tanévben október 1-jén jogviszonyban álló
gyermekek, tanulók létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott
gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján két tizedesre kerekített finanszírozott
pedagóguslétszám szerint a 3-5. alpontok,
b) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak – a
pedagógiai szakszolgálati intézmény kivételével – jogszabályban meghatározott
elismerhető létszáma alapján, figyelemmel az a) pont szerinti gyermek és tanulólétszámra
3. alpont, 4. alpont a), c)-d), f) pontjai
szerint kell megállapítani.
Az egy főre jutó átlagbér az iskolatípusra, kollégiumra, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai nevelési-oktatási intézményre, pedagógiai szakszolgálati intézményre számított, az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézményekben intézménytípusonként
pedagógus-munkakörben, valamint nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
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foglalkoztatottak éves személyi juttatása és járulékai együttes összegének és az annak
megfelelő létszámnak a hányadosa. A pedagógiai szakszolgálati intézmény nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak finanszírozott létszáma fenntartói
szinten nem haladhatja meg a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógusmunkakörre megállapított finanszírozott létszám 8%-át.
3. A pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és
közterhei elismert együttes összegének meghatározása
a) A pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege
aa) általános iskolára 4 459 400 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 37 300 forint/számított
létszám/3 hónap,
ab) gimnáziumra 4 615 100 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ac) szakiskolára 4 615 100 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ad) speciális szakiskolára (készségfejlesztő speciális
szakiskolára) 4 615 100 forint/számított létszám/év,

szakiskolára,

előkészítő

pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ae) szakközépiskolára,
létszám/év,

nem

szakképzési

évfolyamon

4 615 100 forint/számított

pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
af) szakközépiskolára szakképzési évfolyamon 4 615 100 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ag) alapfokú művészeti iskolára főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való
részvétel esetében 4 346 800 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 36 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ah) alapfokú művészeti iskolára főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való
részvétel esetében 4 346 800 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 36 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ai) művészeti szakközépiskolára 4 615 100 forint/számított létszám/év,
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pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
aj) kollégiumra 4 523 100 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 39 000 forint/számított
létszám/3 hónap,
ak) pedagógiai szakszolgálati intézményre 4 302 400 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 36 200 forint/számított
létszám/3 hónap,
al) gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
4 615 100 forint/számított létszám/év,

nevelési-oktatási

intézményre

pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
am) köznevelési intézményben működő
4 615 100 forint/számított létszám/év,

utazó

gyógypedagógusi

hálózatra

pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap.
b) A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert
összege 2 190 700 forint/számított létszám/év. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező,
a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat az a) pont
szerint kell figyelembe venni.
c) Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartók köznevelési feladatot
ellátó intézményeiben foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert összege az a)-b) és d) pontban
meghatározottak 30%-a a köznevelést alapfeladatként végző, a társasági adóról és
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság – ide
nem értve a nonprofit gazdasági társaságot –, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó esetén.
d) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján a tárgyév
első napján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c)-e) pontjai szerinti fokozatba besorolt,
2016. január 1-jén – 2016/2017-es tanévben 2016. október 1-jén – pedagógusmunkakörben foglalkoztatott pedagógusoknak az elnyert minősítéssel járó bérnövekmény
és az ahhoz kapcsolódó 27%-os mértékkel számított munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó elismert összege
– Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és
= középfokú- vagy alapfokozatú végzettség esetén 384 000 forint/fő/év,
= mesterfokozatú végzettség esetén 421 000 forint/fő/év,
– Mesterpedagógus, vagy Kutatótanár fokozatba lépés és
= középfokú- vagy alapfokozatú végzettség esetén 1 403 000 forint/fő/év,
= mesterfokozatú végzettség esetén 1 544 000 forint/fő/év.
da) A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést
2014. december 31-éig szerezték meg.
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db) Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2016. február hónaptól a fenntartót
azon pedagógusok után, akik a minősítést a 2015. évben szerezték meg.
4. A finanszírozott pedagóguslétszám és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak létszámának megállapításához szükséges – az óvoda,
egységes óvoda-bölcsőde kivételével – a nevelési-oktatási intézménybe járó, valamint a
pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók létszámának
meghatározása
a) A tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali
oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót, továbbá a fejlesztő nevelésben-oktatásban
részt vevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát
kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel elosztva, a
kollégiumban ellátott – a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint oktatott – tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.
b) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja
szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási
intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény által
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbér alapú támogatásra akkor
jogosult, ha
ba) a pedagógus végzettsége és szakképzettsége megfelel az Nkt.-ban meghatározott
képesítési előírásoknak,
bb) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai
nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai
programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez.
c) A pedagógiai szakszolgálati intézményben az ellátott gyermekek, tanulók létszámát az
ellátott gyermekek, tanulók egy évre számított havonkénti átlaglétszámának éves
összesített, tízzel elosztott becsült létszáma alapján kell meghatározni. A heti ellátotti
létszám megállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe tekintet
nélkül arra, hogy a hét egy vagy több napján, egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében
biztosították számára a jogszabályban megállapított szakmai követelményeknek megfelelő
ellátást. Új pedagógiai szakszolgálati intézmény esetén átlaglétszámként a becsült
létszámot kell alapul venni.
d) Az alapfokú művészetoktatásban azt a tanulót lehet egy főként figyelembe venni, akinek
a számára egy tanszak vonatkozásában legalább heti négy tanóra kerül megszervezésre.
Azokat a tanulókat, akik számára heti kettő vagy három tanóra kerül megszervezésre,
kettővel elosztva lehet figyelembe venni, más esetben a tanuló nem vehető figyelembe.
e) Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a
nappali munkarend szerint oktatott enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két főként, a
mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
küzdő vagy halmozottan fogyatékos tanulót három főként kell számításba venni, ha a
nevelésük, oktatásuk a többi tanulóval együtt történik. Ha a köznevelési intézmény a
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló számára az egészségügyi, pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatást nem saját alkalmazottjával, hanem utazó
gyógypedagógusi hálózat igénybevételével láttatja el, az integráltan nevelt, oktatott sajátos
nevelési igényű gyermek, tanuló csak egy főként vehető figyelembe.
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f) A gyermek- és tanulólétszám meghatározása feladatellátási helyenként két tizedesre
történik.
5. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározása
A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásához az állami intézményfenntartó központ
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolába,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe felvett gyermekeknek,
tanulóknak, továbbá kollégiumban elhelyezett tanulóknak és a pedagógiai szakszolgálati
intézmény által ellátott gyermekek, tanulók heti átlaglétszámának aránya köznevelési
intézménytípusonként:
a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
b) gimnáziumban – beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is –
12,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
c) szakiskolában – beleértve a Köznevelési Hídprogramokat is – 12 fő tanulónként 1 fő
pedagógus,
d) szakközépiskolában, nem szakképzési évfolyamon 12,4 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
e) szakközépiskolában, szakképzési évfolyamon 13,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
f) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való
részvétel esetében 19,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
g) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való
részvétel esetében 78,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
h) művészeti szakközépiskola
ha) párhuzamos oktatásában részt vevő 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
hb) szakképzési évfolyamán az Nkt. 27. § (9) bekezdése szerinti egyéni foglalkozás
keretében részt vevő 3,5 fő tanulóként 1 pedagógus,
hc) szakképzési évfolyamán legalább 4 főből álló csoportos foglalkozás keretében részt
vevő 8,5 fő tanulóként 1 fő pedagógus,
i) kollégiumban 18,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
j) pedagógiai szakszolgálati intézménynél
ja) logopédiai ellátás esetén 50 fő gyermek-, illetve tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 50 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
jb) nevelési tanácsadás esetén 87 fő gyermek-, illetve tanulólétszám alatt 1 fő
pedagógus, további 87 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
jc) gyógytestnevelés esetén 50 fő gyermek-, illetve tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 50 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
jd) szakértői bizottság esetén 180 fő gyermek-, illetve tanulólétszám alatt 1 fő
pedagógus, további 180 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
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je) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, és a fejlesztő
nevelés együtt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A
Gyermek-, illetve tanulólétszám
(fő)
1
2-10
11-20
21-50
51-100
100 felett

B
Pedagóguslétszám
(fő)
1
2
4
5
6
10

jf) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás,
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek,
tanulók gondozása együtt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Gyermek-, illetve tanulólétszám
(fő)
1-100
101-500
501-1000
1001-2000
2000 felett

B
Pedagóguslétszám
(fő)
2
5
7
9
12

k) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
ka) óvodája esetében 4 fő gyermekként 1 fő pedagógus,
kb) általános iskolája esetében 3,7 fő tanulóként 1 fő pedagógus,
kc) középiskolája esetében 6,2 fő tanulóként 1 fő pedagógus,
kd) speciális szakiskolája és előkészítő szakiskolája esetében 6 fő tanulónként 1 fő
pedagógus, készségfejlesztő speciális szakiskolája esetében 4 fő tanulónként 1 fő
pedagógus,
ke) kollégiuma esetében 7,8 fő tanulóként 1 fő pedagógus,
l) fejlesztő nevelést, oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményben
3 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
m) a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
n) utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevétele esetén a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatásának megtartására 39 ellátott gyermek- és tanulólétszám esetén 1 fő
pedagógus
után igényelhető az átlagbér alapú támogatás.
Ha az a)-e) és i) pont szerinti köznevelési intézmény ellát nemzetiségi nevelési-oktatási
feladatot, akkor a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók tekintetében 8 fő
tanulóként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni.
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A pedagóguslétszám meghatározása fenntartónként, a nevelési évi, tanévi október 1-jei
gyermek-, illetve tanulólétszám (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján két
tizedesre történik.
II. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL
FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
1. Az e törvény 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás fajlagos összege:
160 000 forint/gyermek, tanuló/év.
2. A gyermek-, illetve tanulólétszám meghatározásánál
a) óvoda, egységes óvoda-bölcsőde esetén a gyermeket egy főként,
b) kollégium és iskola esetén – az alapfokú művészetoktatás kivételével – az I. pont
4. alpont a) pontban leírtak szerint,
c) pedagógiai szakszolgálati ellátás esetén a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevőket az I. pont
4. alpont c) pontban leírtak szerint
kell figyelembe venni.
3. Az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulót az átlagbér alapú támogatásnál
megadott tanulólétszámot öttel elosztva kell figyelembe venni.
4. A nemzetiségi önkormányzat a 2. alpont a) pont szerinti gyermek- és tanulólétszám esetén
kizárólag a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevőt veheti figyelembe.
5. A működési támogatás megállapításakor a nevelési-oktatási intézmény esetében a nevelési
évi, tanévi október 1-jei gyermek-, illetve tanulólétszámot (a költségvetési éven belül 8 és
4 havi létszám) két tizedesre kerekítve kell kiszámítani.
6. Ha az iskola büntetés-végrehajtási intézményben vagy javítóintézetben működik, a tanulók
után e támogatás nem igényelhető.
III. A KÖZNEVELÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYT FENNTARTÓ
SZERVEZETEK TANKÖNYVTÁMOGATÁSA
1. Az e törvény 40. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fenntartó
a) az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében a nappali rendszerű általános
iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
feladatot ellátó általános iskola (a továbbiakban együtt: általános iskola)
aa) negyedik évfolyamán 2016. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók
létszáma alapján 12 000 forint/fő/év,
ab) első-harmadik évfolyamán, amennyiben a tanulók 2016. október 1-jei létszáma
meghaladja a 2015/2016-ös tanév első-harmadik évfolyamára beiratkozott tanulók
2015. október 1-jei létszámát, a többletlétszám alapján 12 000 forint/fő/év,
b) az a) pont szerinti tanulók kivételével, az általános iskolával vagy középfokú iskolával
tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban és a külön jogszabályban
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meghatározott normatív kedvezményekben részesülő tanulók 2016. október 1-jei létszáma
alapján 12 000 forint/fő/év
összegű tankönyvtámogatásra jogosult.
2. A tankönyvtámogatásokkal összefüggésben egy tanulót csak egy jogcímen lehet
figyelembe venni.
3. A tankönyvtámogatásokat az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján
2016. augusztus 25-éig folyósítja a kincstár.
IV. A BEVETT EGYHÁZ ÁLTAL AZ ÁLLAMI ISKOLÁBAN SZERVEZETT HIT- ÉS
ERKÖLCSTAN OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS
1. Az e törvény 40. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában meghatározott tankönyvtámogatást
a bevett egyház a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulók után veheti igénybe, ha
ahhoz olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel.
2. A tankönyvtámogatás fajlagos összege
a) az 1-4. évfolyamon 980 forint/tanuló,
b) az 5-8. évfolyamon 1 270 forint/tanuló,
c) a hat évfolyammal működő gimnáziumokban a 7-8. évfolyamon 1 580 forint/tanuló.
A támogatást az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 2016. augusztus 25-éig
folyósítja a kincstár.
3. Az e törvény 40. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában meghatározott támogatás
szempontjából elismert számított pedagóguslétszámot két tizedesre kell megállapítani a hit- és
erkölcstan oktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után heti 24 teljesített tanórával
számolva. A tanulók számának meghatározása a tanévi október 1-jei tanulólétszámok (a
költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján történik.
4. A támogatás összege
a) január-szeptember hónapokra 344 000 forint/hónap,
b) október-december hónapokra 355 400 forint/hónap,
amely a főiskolai végzettségű Pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógus bruttó átlagbérének
és járulékának megfelelő összeg.
V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS AZ ÓVODAI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ
GYERMEKEK INGYENES ÉTKEZTETÉSÉHEZ
A 40. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az
óvodai ellátásban részesülő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja szerint a
gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után.
A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400 forint/fő/év.
VI. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK
1. Az átlagbér alapú támogatás a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 27%-os
mértékkel számított munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez,
a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások, valamint
felújítási kiadások finanszírozására használható fel a felújítási hitel felvétele és törlesztése
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kivételével. Az átlagbér alapú támogatás megbízási jogviszonyban óraadóként
foglalkoztatottak megbízási díjára az Nkt. 22. § (2) bekezdésében, szakiskolák,
szakközépiskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a
továbbiakban: szakképzésről szóló törvény) 30. § (5) bekezdésében meghatározott
alkalmazotti arány mértékéig használható fel.
2. A fenntartó az I. és III. pontban meghatározott támogatásokat – azok folyósítását követő
15 napon belül – az általa fenntartott nevelési-oktatási, pedagógiai szakszolgálati
intézménynek átadja úgy, hogy az általa fenntartott valamennyi nevelési-oktatási-, pedagógiai
szakszolgálati intézmény kiegyensúlyozott működését biztosítsa.
3. A 2. alpontban meghatározott átadási kötelezettséget csökkenti a nevelési-oktatási,
valamint pedagógiai szakszolgálati intézménynek már megelőlegezett, átadott összeg.
4. Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás az iskolai rendszerű szakképzésben
részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló szakképző iskolai képzőhelyen – közismereti,
szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben – töltött kötelező óraszáma alapján
számított létszám alapján igényelhetők. A szakmai gyakorlati képzésben tanulószerződés
alapján részt vevő tanulók a közismereti és a szakmai elméleti oktatás kötelező óraszámának
arányában vehetők figyelembe. A számított létszám meghatározásához alkalmazott arányok
megállapítása során a tanévre figyelembe vett tanulói összes kötelező óraszámba be kell
számítani az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát is. Ha az előbbiek szerint számítható
létszám nem egész szám, a fenntartónként összesített mutatószám meghatározásánál a
kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
5. Ha a szakmai gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy
egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola
fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján járó időarányos részére
az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult
támogatásra.
6. A támogatások igénybevétele és elszámolása a köznevelési statisztikai adatokra és az azt
megalapozó tanügyi okmányokra, vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra,
analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell
venni az Nkt., a szakképzésről szóló törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt
előírásokat. Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- vagy
osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei.
7. A támogatás igénylésénél a gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe sajátos nevelési
igényű gyermekként, tanulóként, ha a köznevelési intézmény alapító okirata, jogerős
működési engedélye meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is, és
a szakvélemény szerint kerül sor a gyermek, tanuló nevelésére, oktatására.
8. Nem igényelhető támogatás – függetlenül attól, hogy a fenntartó és a köznevelési
intézmény részt vesz az állami feladatellátásban vagy sem – az olyan tanuló után, aki
a) tandíjfizetésre kötelezett,
b) szülői vagy saját kérésre magántanuló vagy a felnőttoktatásban más sajátos munkarend
szerint tanul,
c) a szakképzésről szóló törvény 29. §-a alapján az iskolai rendszerű szakképzésben való
ingyenes részvételre nem jogosult vagy
d) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve az országos nemzetiségi önkormányzat által
fenntartott kiegészítő nemzetiségi oktatás feladatait ellátó intézmény vendégtanulóját,
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e) akinek szünetel a tanulói jogviszonya,
f) aki externátusi ellátásban részesül az externátusi ellátásra tekintettel.
9. Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén nem igényelhető támogatás
olyan gyermek után, aki tandíj fizetés mellett veszi igénybe az óvodai ellátást, vagy akinek a
jegyző vagy a fenntartó felmentést adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
10. A tanuló akkor vehető figyelembe a nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha
a) a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény működési engedélye tartalmazza a
nemzetiségi feladatok ellátását, és annak formáját,
b) a nemzetiségi iskolai nevelésben és oktatásban a gyermek szülőjének, gondviselőjének a
beiratkozáskor írásban benyújtott kérelme alapján vesz részt és
c) a nemzetiségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák évfolyamonkénti
átcsoportosítása esetén is – a romani és beás nemzetiségi nyelvoktatás kivételével – csak
azok után a tanulók után vehetők figyelembe, akik az adott tanévben legalább heti három
órában tanulják a nemzetiségi nyelvet,
d) az iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre települési és területi
nemzetiségi önkormányzat, nincsen nemzetiségi szószóló és a fenntartó beszerezte az
országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, amely szerint a nevelési-oktatási
intézmény nemzetiségi feladatot lát el.
11. A kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében a vendégtanuló akkor vehető figyelembe egy
főként, ha a 10. alpont a)-c) pontjában foglalt feltételek teljesülnek és nappali rendszerű
iskolai oktatásban rendelkezik tanulói jogviszonnyal. A felnőttoktatásban tanulói jogviszony
fennállásakor a tanuló abban a tanévben vehető utoljára figyelembe vendégtanulóként,
amelyben tankötelezettsége fennáll vagy életkora alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban
is részt vehetne. A sajátos munkarendben létesített tanulói jogviszony esetében a tanuló nem
vehető figyelembe vendégtanulóként.
12. A nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézménynek a tanügyi
nyilvántartásaival – beleértve a nyilatkozatokat, határozatokat is – kell igazolnia, hogy a
gyermeket, tanulót felvette, és biztosította részére az előírt szolgáltatások igénybevételét.
13. Ha a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, az átlagbér alapú támogatás és a működési
támogatás megállapításánál és az arról történő elszámolásnál a tanuló akkor vehető
figyelembe, ha az iskola, a kollégium előírta és beszedte azt, függetlenül attól, hogy az adott
köznevelési intézmény, valamint fenntartója állami feladatellátásban részt vesz az vagy sem.
A térítési díj nem lehet kevesebb, mint a külön jogszabályban meghatározott alsó határ. Ha a
tanuló a térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető oktatást jogszabály
rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell tüntetni a törzslapján,
megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt, továbbá nyilván kell tartania az ehhez és
egyéb kedvezmények igazolásához szükséges dokumentumokat. Ebben az esetben az átlagbér
alapú támogatás megállapításakor a tanulót figyelembe lehet venni. Az igénylési létszámba
nem számítható be az a gyermek, tanuló, akinek a nevelési-oktatási intézmény a külön
jogszabályban meghatározott térítési díj maximális mértékénél magasabb fizetési
kötelezettséget ír elő.
14. Az alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó egységes iskola – beleértve a magyar
Waldorf-iskolák kerettanterve alapján oktató nevelési-oktatási intézményeket –
1-12. évfolyamos tanulóinak létszámát az alapfokú művészetoktatási támogatás
igénybevételéhez a finanszírozott pedagóguslétszám számításakor hárommal elosztva lehet
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figyelembe venni. A Waldorf-iskolák 13. évfolyamos tanulói után nem igényelhető
átlagbéralapú és működési támogatás.
15. A támogatásokat, a működési támogatás kivételével, a folyósítás évében kell felhasználni.
A 40. § (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti támogatást célhoz kötötten kell felhasználni.
16. Elszámolási szabályok:
a) A támogatások gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására a költségvetési évet
követő év március 31-éig kormányrendeletben meghatározott módon kerül sor.
b) Az átlagbér alapú támogatás, a működési támogatás és az e törvény
40. § (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatás összesített egyenlegének rendezésére a
központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy
ba) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott – a gyermekés tanulóétkeztetést is figyelembe vevő – éves összesített működési és felújítási kiadást,
valamint a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait
csökkenteni kell
baa) az Áht. 6. § (3) bekezdés b)-d) pontja szerinti állami és települési
önkormányzati, a köznevelési ágazatban realizált bevételekkel és
bab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi
önkormányzat és az egyházi jogi személy az állam, illetve a települési
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai
szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és
bb) a ba) alpontban meghatározott számítás eredményének – az állam, illetve a települési
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai szakszolgálati
intézménybe járó – egy gyermekre, tanulóra jutó összegéből az a) pont szerinti elszámolást is
figyelembe véve le kell vonni a kifizetett támogatások egy gyermekre, tanulóra jutó együttes
összegét.
17. Óvoda, egységes óvoda-bölcsőde esetén alkalmazni kell az I. pont 3. alpont c) pontjában,
valamint a Kiegészítő szabályok 2-3., 6-7., 12., 15-16. alpontban foglaltakat.
18. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén az óvodás gyermekek
létszámának meghatározásakor alkalmazni kell az e törvény 2. melléklet II. pont 1. alpont
a) pontjában leírtakat, kivéve az Nkt. 47. § (7) bekezdésében foglaltakat. Ha a
gyógypedagógiai óvodában a gyermek napi ellátásának ideje
a) eléri a kilenc órát, akkor 1 főként,
b) ha eléri a 7 órát, de nem éri el a 9 órát, akkor 0,75-ös
c) ha nem éri el a 7 órát, akkor 0,6-os
szorzóval kell figyelembe venni.
19. Az I. pont 3. alpont d) pont, valamint az e törvény 2. melléklet II. pont 5. alpont szerinti
támogatás megállapításához az alkalmazottak és az óraadók személyes adatait tartalmazó
köznevelés információs rendszer személyi nyilvántartása alapján számított éves
átlaglétszámot kell érteni.
A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerinti illetékes igazgatósága a 40. §
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint támogatásban részesülő fenntartók számára havi
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ütemezésben – jogszabályban meghatározott fenntartói változásjelentéssel érintett utalásig e
törvény alapján – folyósítja a támogatást.
20. Az I. pont 3. alpont d) pont és az e törvény 2. melléklet II. pont 5. alpont szerinti
támogatás megállapításánál – a pedagógusok minősítési eljárása eredményeképpen – a
magasabb fizetési fokozatba besorolt pedagógus létszámot közalkalmazotti jogviszonyban
vagy munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma szerint kell
figyelembe venni.
21. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak számított létszámán azok teljes munkaidőre átszámított
létszámát kell érteni, továbbá, ha munkakörük több köznevelési alapfeladat ellátásához is
kapcsolódik, az I. pont 3. alpont a) pontjai közül azon jogcímen kell őket figyelembe venni,
ahol a legmagasabb az intézményben nevelt, oktatott gyermekek, tanulók létszáma.
22. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottaknak az I. pont
3. alpont a) és b) pont szerinti támogatásban elismert létszámuk együttes összege megegyezik
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
köznevelési
intézményekben
történő
végrehajtásáról
szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott finanszírozott
létszámmal.
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8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

8. melléklet a 2015. évi …. törvényhez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot
ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások
A központi költségvetés a nem állami szociális fenntartónak a következő támogatásokat
biztosítja.
I.

Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatása

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 606 040
Ft/év/foglalkoztatott
A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását
szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok
alapján elismert átlagbér alapú feladathoz kötött támogatást biztosít a bentlakást nyújtó
szociális – kivéve hajléktalanok átmeneti intézményei – és gyermekvédelmi szakellátási
intézmény nem állami fenntartói részére. Az átlagbér alapú támogatás a fenntartók által
fenntartott intézményben foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez
kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, és az intézmény működésével
összefüggésben használható fel.
A támogatás éves összegének meghatározása
a) Az intézményekben ellátottak számának meghatározása

A nem állami szociális fenntartó jogszabályban meghatározottak szerinti igénylés
keretében adatot szolgáltat az általa fenntartott intézmények ellátotti létszámáról, amely
nem lehet több éves szinten a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám – amennyiben
a befogadott férőhelyszám alacsonyabb, akkor a befogadott létszám – 100%-nál. Az
ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves
becsült gondozási napjainak számát 366-tal kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok
számát 366-tal kell osztani.
b) A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása
Gsz = L1/4
ahol:
Gsz = 2016. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve,
L1 = adott évre az a) alpont szerinti összes ellátotti létszám.
c) A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása
T = Gsz*Ksz1*2 606 040
ahol:
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Ksz1 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám,
szolgáltatásonként.
d) A nevelőszülői ellátás támogatása
T = (Nsz*Nszad ) + (Gsz*Ksz1*2 606 040)
ahol:

tervezésnél:
Nsz = nevelőszülők becsült létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban
szereplő létszámnál
NSzad = a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális
hozzájárulási adóval számított összege* 366 nap
elszámolásnál:
Nsz = nevelőszülők éves átlagos létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő létszámnál
NSzad = a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális
hozzájárulási adóval számított összege * a nevelőszülői jogviszonyban töltött napok
számával, legfeljebb 366 nap
ahol:
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma: az összes nevelőszülői
jogviszonyban töltött napok száma osztva az átlagos nevelőszülői létszámmal

1
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Főtípus

Típus

Altípus

Szorzó
szám
(Ksz1)

Kiegészítő rendelkezések

idősek otthona (átlagos
ellátás)

1,00

idősek otthona (demens
ellátás)

1,18

ápolást, gondozást igénylő ellátás

3

B

Szociális [ Szoctv. 57. § (2) bekezdés, a
hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével].

2

A

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
idősek otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak
fenn.
A támogatást igénybe vehetik azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép
súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező
demens betegek ellátását biztosítják. Az e pont szerinti
támogatás vehető igénybe az idősek Szoctv. 57. § (2)
bekezdése szerinti tartós bentlakásos intézményében és az
emelt színvonalú férőhelyen ellátott, a Nemzeti
Rehabilitációs
és
Szociális
Hivatal,
vagy
a
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott
demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter
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idősek otthona (emelt
szintű ellátás)

0,19

5

pszichiátriai betegek
otthona

1,22

6

szenvedélybetegek otthona

1,22

7

fogyatékos személyek
otthona

1,22

8

hajléktalanok otthona

1,00

9

pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye

1,22

szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye

1,22

fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye

1,22

hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye

1,00

13

fogyatékos személyek
rehabilitációs célú
lakóotthona

0,96

14

fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona

1,27

pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú
lakóotthona

0,96

szenvedélybetegek
rehabilitációs célú
lakóotthona

0,96

időskorúak gondozóháza

1,00

fogyatékos személyek
gondozóháza

1,11

pszichiátriai betegek
átmeneti otthona

1,11

10

11

12

lakóotthonok

15

rehabilitációs intézmény

4

16

18

19

átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények

17
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szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló
szakvéleményével rendelkező demens betegek után is.
A támogatás az idősek otthonaiban a 2007. december 31-én
hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december
31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen
gondozott – a 3. altípus szerint súlyos demens betegnek nem
minősülő – ellátottak után illeti meg a fenntartót.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
pszichiátriai betegek otthonát, intézményenként legalább 10
férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
szenvedélybetegek otthonát, intézményenként legalább 10
férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és
halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok otthonát
tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
pszichiátriai
betegek
rehabilitációs
intézményét,
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
szenvedélybetegek
rehabilitációs
intézményét,
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
fogyatékos
személyek
rehabilitációs
intézményét,
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalan személyek
rehabilitációs intézményét tartanak fenn.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő fogyatékosok rehabilitációs
célú lakóotthonát üzemeltetnek.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő ápoló-gondozó célú
lakóotthont üzemeltetnek.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő szenvedélybetegek
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak gondozóházát
tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon fogyatékos személyek
gondozóházát tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiátriai betegek
átmeneti otthonát tartanak fenn.

1626

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

20

21
támogatott lakhatás

22

23

24

27

1,11

támogatott
lakhatás fogyatékos
személyek részére

1,35

támogatott lakhatás
pszichiátriai betegek
részére

0,96

támogatott lakhatás
szenvedélybetegek részére

0,96

nevelőszülőnél biztosított
otthont nyújtó ellátás

1,31

nevelőszülőnél biztosított
gyermekvédelmi
különleges ellátás

1,57

nevelőszülőnél biztosított
gyermekvédelmi speciális
ellátás

1,63

otthont nyújtó ellátás

26

Gyermekvédelem [Gyvt. 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja]

25

szenvedélybetegek
átmeneti otthona

nevelőszülőnél együttesen
biztosított gyermekvédelmi
különleges és speciális

1,63

7. szám

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon szenvedélybetegek
átmeneti otthonát tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott
lakhatást fogyatékos személyek részére. A támogatás azonos
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. c)-i)
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott
lakhatást pszichiátriai betegek részére. A támogatás azonos
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. c)-i)
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott
lakhatást szenvedélybetegek részére. A támogatás azonos
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. c)-i)
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe, azok után a – gyámhatósági határozattal nevelésbe
vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves
gyermekek után, akik nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre
és nem minősítették őket különleges vagy speciális ellátási
szükségletűnek.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés ab) pontja szerinti 0-3 éves életkorú
különleges szükségletű gyermekek,
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
különleges szükségletű gyermekek,
c) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye
és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés aa) alpontja szerinti különleges szükségletű
gyermekek
után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.
A nevelőszülénél biztosított különleges ellátás támogatására
való jogosultság megalapozásához a kora miatt különleges
ellátást igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi
szakértői bizottság szakmai véleménye nem szükséges.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
speciális szükségletű gyermekek,
b) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye
és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti speciális szükségletű
gyermekek
után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
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ellátás

28

gyermekotthonban
biztosított otthont nyújtó
ellátás

1,33

29

lakásotthonban biztosított
otthont nyújtó ellátás

1,33

30

különleges
gyermekotthonban,
gyermekotthonban
biztosított gyermekvédelmi
különleges ellátás

1,50

31

különleges lakásotthonban,
lakásotthonban biztosított
gyermekvédelmi
különleges ellátás

1,50

32

szociális törvény hatálya
alá tartozó intézményben
biztosított különleges
gyermekvédelmi ellátás

1,50

33

speciális
gyermekotthonban,
gyermekotthonban
biztosított gyermekvédelmi
speciális ellátás

1,55

34

speciális lakásotthonban,
lakásotthonban biztosított
gyermekvédelmi speciális
ellátás

1,55

35

szociális törvény hatálya
alá tartózó intézményben
biztosított gyermekvédelmi
speciális ellátás

1,55

36

gyermekotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

37

lakásotthonban együttesen
biztosított gyermekvédelmi
különleges és speciális

1,55

1,55
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állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
kettős szükségletű gyermekek,
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye
és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti kettős szükségletű
gyermekek
után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.
A támogatást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
fenntartó veheti igénybe, azokra a – gyámhatósági
határozattal nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal
elhelyezett – 3-17 éves gyermekekre, akik az általa
fenntartott gyermekotthonban, lakásotthonban kerültek
elhelyezésre és nem minősítették őket különleges vagy
speciális szükségletűnek.
A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá
tartozó intézményében ellátott:
– ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2)
bekezdés ab) alpontja szerinti 0-3 éves életkorú
különleges szükségletű gyermekek,
– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
különleges szükségletű gyermekek,
– nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a
Gyvt. 53. § (2) bekezdés aa) alpontja szerinti különleges
szükségletű gyermekek
után veheti igénybe.
A támogatás igénybevételének megalapozásához a kora
miatt különleges ellátást igénylő gyermek esetében a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye
nem szükséges.

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá
tartozó intézményében ellátott:
– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
speciális
szükségletű
gyermekek,
– nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a
Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti speciális
szükségletű gyermekek
után veheti igénybe.

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá
tartozó intézményében ellátott:
a) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
kettős szükségletű gyermekek,
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye

1628

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

ellátás

és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti kettős szükségletű
gyermekek
után veheti igénybe.
1,55

39

különleges lakásotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

1,55

40

speciális
gyermekotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális

1,55

41

speciális lakásotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális

1,55

42

szociális törvény hatálya
alá tartózó intézményben
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

1,55

43

Gyvt. 93. § (1) bekezdés
a)-c) pontja alapján
nevelőszülőnél biztosított
utógondozói ellátás

1,31

44

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
utógondozó otthonban
biztosított utógondozói
ellátás

1,10

45

46

utógondozói ellátás

38

különleges
gyermekotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
gyermekotthonban,
lakásotthonban biztosított
utógondozói ellátás
Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
különleges és speciális
gyermekotthonban,
különleges és speciális
lakásotthonban biztosított

7. szám

1,10

1,10

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal
felnőtt után, ha a fiatal felnőttet a gyámhivatal
nevelőszülőnél helyezte el.

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c)
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal
felnőtt után.

7. szám
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utógondozói ellátás

47

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
külső férőhelyen biztosított
utógondozói ellátás

48

Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)
pontja alapján biztosított
utógondozói ellátás
gyermekotthonban/lakásotthonban, különleges
gyermekotthonban/
lakásotthonban, speciális
gyermekotthonban/
lakásotthonban,
utógondozó otthonban,
külső férőhelyen

Gyermek
védelem
[Gyvt.
15. § (2)
bekezdés
c) pontja]

50

51

II.

gyermekek átmeneti gondozása

49

1,15

0,88

helyettes szülőnél
biztosított átmeneti ellátás

1,00

gyermekek átmeneti
otthonában biztosított
átmeneti ellátás

1,00

családok átmeneti
otthonában biztosított
átmeneti ellátás

1,00

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátásban részesülő 18-22 éves korú, fiatal
felnőtt után.

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott módon átmeneti gondozás
biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli
megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység
folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés,
illetve működési engedély alapján jogosultak, illetve a külön
jogszabályban meghatározottak szerinti önálló helyettes
szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. A
támogatás ebben az esetben a helyettes szülői ellátással
kapcsolatos költségekre fordítható.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek átmeneti
gondozását biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott módon családok átmeneti
gondozását biztosító intézményt tartanak fenn.

A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak kiegészítő béralapú támogatása

A) GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSI INTÉZMÉNYBEN PEDAGÓGUS
MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 1 470 840 Ft/év/foglalkoztatott

A központi költségvetés elismert átlagbér alapú feladathoz kötött kiegészítő támogatást
biztosít a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak után a gyermekvédelmi szakellátási
intézmény nem állami fenntartói részére. A kiegészítő támogatás a fenntartók által
fenntartott intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkatársak béréhez,
valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, és az intézmény
működésével összefüggésben használható fel.
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a) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus
foglalkoztatottak elismert létszámának meghatározása

munkakörben

Gypl = L2/4 * Ksz2
ahol:
Gypl = az I. pontban elismert, Ksz1 szorzószámmal korrigált szakmai munkatárs létszámon
belül elismert pedagógus létszám,
L2 = szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám,
Ksz2 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám,
intézménytípusonként
Intézménytípus
nevelőszülői hálózat
gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás
különleges gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás
speciális gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás
utógondozó otthon

Szorzószám (Ksz2)

b) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus
foglalkoztatottak átlagbére kiegészítő támogatásának számítása

0,09
0,58
0,75
1,42
0,68

munkakörben

T = Gypl * 1 470 840

B) GYERMEKVÉDELMI
SZAKELLÁTÁSI
INTÉZMÉNYBEN
PEDAGÓGUS
MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK MINŐSÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A központi költségvetés a minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert
minősítés alapján a tárgyév első napján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c) – e) pontjai
szerinti fokozatba besorolt, 2016. január 1-jén pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott munkatársaknak az elnyert minősítéssel járó bérnövekményéhez és az
ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához támogatást nyújt, amelynek
elismert összege
a) Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és
aa) középfokú- vagy alapfokozatú végzettség esetén 384 000 forint/fő/év,
ab) mesterfokozatú végzettség esetén 421 000 forint/fő/év,
b) Mesterpedagógus, vagy Kutatótanár fokozatba lépés és
ba) középfokú- vagy alapfokozatú végzettség esetén 1 403 000 forint/fő/év,
bb) mesterfokozatú végzettség esetén 1 544 000 forint/fő/év.

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2014.
december 31-éig szerezték meg.
Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2016. február hónaptól a fenntartót azon
pedagógusok után, akik a minősítést 2015. évben szerezték meg.
Kiegészítő szabályok:
1) A pedagógus munkakörűek nyilvántartott létszáma alatt a gyermekvédelmi
szakellátási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak személyes
adatait tartalmazó köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartása
alapján számított éves átlaglétszámot kell érteni. A támogatással kapcsolatos
igénylésre, pótigénylésre, lemondásra, folyósításra, elszámolásra, ellenőrzésre és
visszafizetésre az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-26.§-át kell alkalmazni.
2) A támogatást az e melléklet szerinti II. A) pont szerinti támogatásra is jogosult
fenntartó veheti igénybe.

III.

Kiegészítő szabályok
1. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott
adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot.
2. Gondozási napként egy ellátott egy napi intézményi ellátását kell figyelembe
venni, amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges
elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen –
egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe kell venni. Az
intézményi jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik.
3. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak
száma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban
meghatározott férőhelyszám 105%-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%át. A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás, utógondozói
ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon, utógondozó otthon által történő
biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a
fenntartó által működtetett – a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott –
nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. Amennyiben a
befogadott férőhelyek száma alacsonyabb a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszámnál e pont rendelkezéseit ahhoz viszonyítottan kell vizsgálni.
4. A támogatás igénybevételének feltétele az ellátottak adatainak – a Szoctv. 20/C. §
(1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdése szerinti –
nyilvántartásba vétele, valamint a külön jogszabály szerinti időszakos jelentési
kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a nem állami szociális
fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását az
időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte.
5. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely
a) az adott szolgáltatás tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba be van jegyezve
és
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b) a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális,
gyermekjóléti szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra,
férőhelyszámra befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás nélkül is
jogosultak.
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények
(szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs lakóotthona)
esetében a támogatás az OEP finanszírozással együtt is igénybe vehető.
A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a
következő sajátos szabályok vonatkoznak:
a) ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek bölcsődei vagy családi
napközi ellátásban vagy gyermek, fiatal felnőtt köznevelési szolgáltatásban
részesül, a bölcsődei vagy családi napközi ellátást vagy a köznevelési szolgáltatást
biztosító intézmény országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy
vagy nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a feladathoz kapcsolódóan a
40. § (1) bekezdés a), c) és f) pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 40. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásra jogosult,
b) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a fenntartó az
intézményen belül oktatott tanulók létszáma alapján az ellátott feladathoz
kapcsolódóan az országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy
nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a 40. § (1) bekezdés a), c) és f)
pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
támogatásra jogosult.
Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is ugyanabban – az e
melléklet szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139.
§ (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a
továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) – szociális,
gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatásban részesül, a támogatás
szempontjából az adott napon ellátottként csak annál az engedélyesnél vehető
figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a 4. pont szerinti időszakos
jelentést.
Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető
figyelembe több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális
szakosított ellátás és gyermekvédelmi szakellátás esetén.
Szociális ágazati pótlék

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a
szerinti, 2016. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez,
ha a fenntartó
a) a 41. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint támogatásban részesül, vagy
b) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel
rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy
c) családsegítő szolgáltatás és/vagy gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési
önkormányzattal 2016-ra érvényes – a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti –
ellátási szerződéssel rendelkezik, az érvényességének időtartama alatt.
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A támogatás éves összegének meghatározása
T= Plsz * Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti pótlék összege fizetési fokozatonként és fizetési
osztályonként *12*1,27, de legfeljebb a kifizetett ágazati pótlék és annak a szociális
hozzájárulási adója, ahol
Plsz= az ágazati pótlékra jogosult foglalkoztatottak száma, amely a támogatás
igénylésekor az ágazati pótlékra jogosult foglalkoztatottak éves becsült átlaglétszáma
fizetési fokozatonként és fizetési osztályonként; a támogatás elszámolásakor a
foglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszáma fizetési fokozatonként és fizetési
osztályonként.
Az ágazati pótlék igénylésére, pótigénylésére, lemondására, folyósítására, elszámolására,
ellenőrzésére és visszafizetésére az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013.
(XII. 18.) Korm. rendelet 1-26.§-át kell alkalmazni.
Kiegészítő rendelkezések:
1. A nem állami szociális fenntartó a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a
szerinti ágazati pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a
foglalkoztatott számára.
2. Nem nyújtható támogatás az ágazati pótléknak a Kjtvhr. 5. számú mellékletében
meghatározott összegén felül nyújtott összege és annak közterhei kifizetéséhez.
3. A támogatás kizárólag a 2016. évben ágazati pótlékra kifizetett, továbbá annak
ténylegesen megfizetett közterheire használható fel. A támogatás terhére más jogcímen
kifizetés nem teljesíthető.
V.

A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkezetése

A 41. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az általa
étkeztetett, bölcsődei ellátásban részesülő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja szerint a
gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után.
A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év.
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9. melléklet a 2015. évi C. törvényhez
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9. melléklet a 2015. évi .... törvényhez

A támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére
nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, a Biztos Kezdet Gyerekház, az utcai szociális munka, a
krízisközpont, a félutas ház és a titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési
támogatás
I. A támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás és a
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás fenntartóját, az általa fenntartott
szolgáltatásra tekintettel, a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez - különösen az
alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez
kapcsolódó közterhekhez, valamint felhalmozási kiadásokhoz – költségvetési támogatás illeti
meg.
A támogatás meghatározása:
T=AT+ (Fe*Tt)
ahol:
AT= alaptámogatás
1.) támogató szolgáltatás: 3 000 000 Ft/év/szolgálat
2.) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás: 2 000 000
Ft/év/szolgálat
3.) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás: 2 000 000 Ft/év/szolgálat
Fe = feladategység
1.) támogató szolgáltatás esetén a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt
szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult
személyek segítésével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása
közben megtett 5 kilométer,
2.) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön
jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10
kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott,
3.) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén jogszabályban
foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 10-19
diagnóziskódba sorolható, vagy egyéb kóros függőség által okozott mentális és
viselkedési zavarokban – különösen játék – vagy munkaszenvedélyben,
társfüggőségben - szenvedő ellátott.
Tt = teljesítménytámogatás
1.) támogató szolgáltatás: 1 800 Ft/feladategység
2.) pszichiátriai és szenvedélybetegek betegek részére nyújtott közösségi alapellátás: 150
000 Ft/feladategység
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Igénylésnél: a feladatmutatók tervezett száma, de legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott
feladatmutató.
Elszámolásnál: a teljesített feladatmutató, de legfeljebb a befogadott feladatmutató.
Kiegészítő rendelkezések:
1. A támogatást az a fenntartó veheti igénybe, amely az adott szolgáltatás tekintetében a
szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen be van jegyezve.
2. Halmozott fogyatékosság: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés f)-g)
pontja szerinti fogyatékosság, valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a
továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. Rész M) pontja szerinti fogyatékosság, továbbá ha az
ellátottnak az R. 1. számú melléklet I. Rész K) pont 1. alpontja, 2. alpontja, vagy az I. Rész
L)- II. Rész N) pontjában foglalt fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van;
3. Autizmus: a Fot. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosság, valamint az R. 1.
számú melléklet II. Rész N) pont 1. alpontja szerinti fogyatékosság;
4. Kötelezően teljesítendő feladatmutató: támogató szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység,
közösségi alapellátások esetén éves átlagban 40 fő, nem egész évben történő támogatás esetén
ezek időarányos része;
5. A teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehető figyelembe
a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10
kódkönyv F 20-29 vagy 31-33 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített
feladatmutató, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető
feladatmutató 10 százalékát,
b) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10
kódkönyv F 10-19 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített
feladatmutató, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető
feladatmutató 30 százalékát,
c) támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén az adott napon az azzal az
ellátottal teljesített feladatmutató, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2)
bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó
ca) gyermekjóléti alapellátásban - a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével -,
cb) szociális szakellátásban – az éjjeli menedékhely kivételével – vagy
cc) gyermekvédelmi szakellátásban
is részesül, a 6. és a 7. pontban meghatározott kivételekkel.
6. A támogató szolgáltatás szállítási szolgáltatásával és a szállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó
személyi segítéssel teljesített feladatmutató meghatározása során figyelembe kell venni az
azzal az ellátottal teljesített feladatmutatót, aki ugyanazon a napon
a) gyermekjóléti alapellátásban,
b) fogyatékos személyek gondozóházában, időskorúak gondozóházában, idősek
otthonában, fogyatékos személyek otthonában, fogyatékos személyek rehabilitációs
intézményében, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy
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fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában bentlakásos szociális
intézményi ellátásban,
c) támogatott lakhatásban,
d) otthont nyújtó ellátásban vagy
e) utógondozói ellátásban, utógondozásban
is részesül.
7. Közösségi alapellátás esetén figyelembe kell venni az azzal az ellátottal teljesített
feladatmutatót, aki ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú
lakóotthonában vagy szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonában bentlakásos
szociális intézményi ellátásban is részesül.
8. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is igénybe vesz
a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy
b) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást,
az adott napon a vele teljesített feladatmutatót annál az engedélyesnél kell figyelembe venni,
amely az ellátott után - a szolgáltatások igénybe vevőinek a Szoctv. 20/C. §-ában, illetve a
Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus
nyilvántartási rendszerben - az időszakos jelentési kötelezettségét előbb teljesítette.
9. Támogató szolgáltatás esetén évente legalább 1200 feladategységet, nem egész évben
történő támogatás esetén ennek időarányos részét személyi segítéssel kell teljesíteni. Ahány
feladategységgel a szolgáltató ennél kevesebbet teljesít, annyi szállítási szolgáltatással
teljesített feladatmutató nem vehető figyelembe a teljesített feladatmutató meghatározása
során. A szállításhoz kapcsolódó személyi segítés aránya a személyi segítésen belül az
elszámolható feladatmutató legfeljebb 50%-a lehet.
10. Az I. pont szerinti támogatások igénybevételének feltétele az ellátott adatainak - a Szoctv.
20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdései szerinti nyilvántartásba vétele, valamint jogszabály szerinti időszakos jelentési kötelezettség
teljesítése. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a
nyilvántartásba vettek ellátását az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte. Ha a
települési önkormányzatok egymás közötti és körön kívüli feladat-, illetve intézmény átadásaátvétele következtében az érintett felek a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvétellel
egymás közötti megállapodás útján rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos
jelentési kötelezettség teljesítése az átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó.
11. Ha támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások esetén
a) a kötelezően teljesítendő feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi alaptámogatás
arányos részét,
b) az igényelt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi teljesítménytámogatás arányos
részét
vissza kell fizetni.
12. A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók
fel. Ha a támogatás egy részét nem a szolgáltató működési kiadásaira fordították, a
jogellenesen felhasznált támogatást vissza kell fizetni.
13. 2016. január 1-jétől a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe – a
rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül – törvény erejénél fogva befogadottnak
minősül az a támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás, valamint a hozzájuk tartozó
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feladatmutató, amely után a fenntartó 2015. október 1-jén hatályos finanszírozási
szerződés alapján támogatásra jogosult.
14. Az I. pont szerinti támogatások 2016. december 31-ig használhatók fel.
15. Önkormányzati fenntartókra vonatkozó speciális szabályok
a)
b)
c)

Az önkormányzatok a támogatást a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján
igénylik és módosítják, amely során az Áht. 57. §-át és az Ávr. 103-105. §-ait kell
alkalmazni.
Ahol az I. pont a támogatás vagy annak időarányos része visszafizetéséről szól, ott az
önkormányzati fenntartók esetén a nettó finanszírozás keretében folyósított
támogatásokra vonatkozó, az Ávr. 113. §-ában rögzített szabályok alapján kell eljárni.
A támogatások elszámolása során kizárólag a 41.§ (7) bekezdés a-c) pontjai szerinti
szolgáltatásokhoz kapcsolódó kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők
figyelembe.

16. A nem állami szociális fenntartóra vonatkozó speciális szabályok:
a) A nem állami szociális fenntartó a támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15
napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás
megállapítására sor került.
b) A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott
adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot.
II. Ha a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásnak, az utcai szociális
munkának, a Biztos Kezdet Gyerekháznak, a krízisközpontnak és a félutas háznak a
fenntartója e szolgáltatásokra jogszabály alapján finanszírozási szerződéssel, illetve a titkos
menedékház fenntartója támogatási szerződéssel rendelkezik, a támogatás összege teljes évi
jogosultság esetén:
1.) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás: 7 500 000 Ft/év/szolgálat,
2.) utcai szociális munka: 6 500 000 Ft/év/szolgálat,
3.) krízisközpont
krízisközpont: 6 000 000 Ft/év/szolgálat,
félutasház: 4 000 000 Ft/év/félutas ház,
4.) titkos menedékház: 16 000 000 Ft/év/szolgálat,
5.) Biztos Kezdet Gyerekház: 6 245 115 Ft/év/Gyerekház.
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10. melléklet a 2015. évi .... törvényhez

10. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

Beruházási Alap
millió forintban

KIADÁS:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2. cím: 3. melléklet IV./d) pont a Pannon Park
beruházási projekt 2016. évi munkálatainak költségvetési támogatása)
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Ludovika Campus (30. cím, 1. alcím, 46. jogcímcsoport)
Határontúli műemlék-felújítási program (30. cím, 1. alcím, 50. jogcímcsoport)
Nemzeti Hauszmann Terv (30. cím, 1. alcím, 75. jogcímcsoport)
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése (20. cím, 1. alcím, 21. jogcímcsoport)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 39. alcím, 1.
jogcímcsoport)
Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete (20. cím, 39. alcím, 16. jogcímcsoport)
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása (20. cím, 39. alcím, 17. jogcímcsoport)

133 730,2
5 000,0

12 515,0
200,0
3 400,0
2 760,0
2 940,0
83,2
35 888,5

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása (20. cím, 39. alcím, 22. jogcímcsoport)

4 263,0

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása (20. cím, 39. alcím, 23. jogcímcsoport)

2 646,0

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok (20. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 18.
jogcímcsoport)
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása (20. cím, 24. alcím, 36.
jogcímcsoport, 1. jogcím)
MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása (20. cím, 25. alcím, 15.
jogcímcsoport)
Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése (20. cím, 25. alcím, 19.
jogcímcsoport)
Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis (20. cím, 50. alcím, 1. jogcímcsoport)
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása (20. cím, 50. alcím, 7. jogcímcsoport)

5 340,0
4 020,6
4 488,1
2 280,0
3 230,0
4 000,0
12 834,4

A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása (20. cím, 50. alcím, 8. jogcímcsoport)

3 500,0

A Budai Vigadó felújításának támogatása (20. cím, 50. alcím, 9. jogcímcsoport)

2 478,5

Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése (20. cím, 55. alcím, 10.
jogcímcsoport)
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése (20. cím,
55. alcím, 11. jogcímcsoport)

2 623,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2.
jogcím)
Budapesti konferencia-központ megvalósítása (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 5. jogcím)

2 400,0

11 700,0
1 800,0
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A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások
megvalósítása (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 6. jogcím)
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások (2. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport)
A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával
kapcsolatos kiadások (2. cím, 1. alcím, 9. jogcímcsoport)
BEVÉTEL:
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1 389,9
1 500,0
450,0
133 730,2

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek egyes értékesítési és hasznosítási bevételei

133 730,2
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2015. évi CI. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*
I. FEJEZET
A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
1. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása
1. §

(1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (2) bekezdés 4. és 5. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek és a bekezdés a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„4. társult vállalkozás: az a – konszolidálásba teljeskörűen be nem vont – gazdasági társaság, ahol az anyavállalat vagy
a konszolidálásba bevont leányvállalata a 9. pont szerinti jelentős tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és mértékadó
befolyást gyakorol a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára;
4a. mértékadó befolyást gyakorló: az a vállalkozás, amely egy másik gazdasági társaságnál legalább a szavazatok
– 115. § (4) bekezdésében előírt számítási eljárás értelemszerű alkalmazásával számított – 20 százalékával közvetlenül
vagy közvetetten rendelkezik;
5. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás: az a gazdasági társaság, amelyben a vállalkozó nem rendelkezik
a 9. pont szerinti jelentős tulajdoni részesedéssel, és amely nem tartozik a 2–4. pont szerinti vállalkozások közé;”
(2) Az Szt. 3. § (2) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. jelentős tulajdoni részesedés: más vállalkozások tőkéjében való, értékpapírban megtestesülő vagy más módon
meghatározott jog, amelynek célja az említett vállalkozással való tartós kapcsolat kialakítása révén hozzájárulás
annak a vállalkozásnak a tevékenységéhez, amelyik e jogok birtokosa; és amely részesedés mértéke a 20 százalékot
meghaladja.”
(3) Az Szt. 3. § (5) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„1. üzleti vagy cégérték: a megvásárolt társaságért, annak üzletágáért, telephelyéért, üzlethálózatáért fizetett
ellenérték és a tételesen állományba vett egyes eszközök piaci értékének a tételesen állományba vett, átvállalt
kötelezettségek – e törvény szerinti értékeléssel meghatározott – értékével csökkentett értéke közötti különbözet, ha
a fizetett ellenérték magasabb;
2. negatív üzleti vagy cégérték: a megvásárolt társaságért, annak üzletágáért, telephelyéért, üzlethálózatáért fizetett
ellenérték és a tételesen állományba vett egyes eszközök piaci értékének tételesen állományba vett, átvállalt
kötelezettségek – e törvény szerinti értékeléssel meghatározott – értékével csökkentett összege közötti különbözet,
ha a fizetett ellenérték alacsonyabb, és ez a különbözet a megszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek
reális értékének arányos csökkentésével sem szűnik meg;”
(4) Az Szt. 3. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) E törvény alkalmazásában közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó: a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról,
a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2. §
19. pontjában meghatározott fogalom.”

2. §

(1) Az Szt. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti
évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja
meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.”
(2) Az Szt. 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Nem készíthet mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót
a) a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 14. pontja szerinti befektetési vállalkozás,
b) a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 15. pontja szerinti pénzügyi holdingvállalkozás.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el.
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(1) Az Szt. 27. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Tartós jelentős tulajdoni részesedés mérlegtétel az olyan, a 3. § (2) bekezdés 9. pontjában meghatározott
mértékű tulajdoni részesedést jelentő befektetést tartalmazza, amely nem tartozik a (2) bekezdésben meghatározott
részesedések közé.
(3b) Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban mérlegtétel a 3. §
(2) bekezdés 9. pontjában meghatározott mértékű részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni olyan pénzkölcsönt
és tartós bankbetétet tartalmazza, amely nem tartozik a (3) bekezdésben meghatározott pénzkölcsönök és tartós
bankbetétetek közé.”
(2) Az Szt. 27. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Egyéb tartós részesedés mérlegtétel minden olyan tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetést tartalmaz,
amely nem tartozik a (2) és (3a) bekezdésben meghatározott részesedések közé.
(5) Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban mérlegtétel tartalmazza az olyan egyéb
részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni pénzkölcsönt és tartós bankbetétet, amely nem tartozik a (3) és
(3b) bekezdésben meghatározott pénzkölcsönök és tartós bankbetétek közé.
(6) Egyéb tartósan adott kölcsönként kell kimutatni a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni pénzkölcsönt
és tartós bankbetétet.”

4. §		
Az Szt. 29. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegtétel azokat
az (1) bekezdés szerinti követeléseket tartalmazza, amelyeknél az adós vállalkozóban a 3. § (2) bekezdés
9. pontjában meghatározott mértékű tulajdoni részesedés áll fenn, és a követelés nem tartozik a 27. § (3), (3b),
(5)–(6) bekezdése szerinti pénzkölcsönök közé.”
5. §		
Az Szt. 30. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Jelentős tulajdoni részesedés mérlegtétel az olyan, a 3. § (2) bekezdés 9. pontjában meghatározott mértékű
tulajdoni részesedést jelentő, forgatási célból, különösen árfolyamnyereség elérése érdekében vásárolt befektetést
tartalmazza, amely nem tartozik a (2) bekezdésben meghatározott részesedések közé.”
6. §		
Az Szt. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés nélküli
tartozásátvállalás során – a tartozásátvállalás beszámolási időszakában – a véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem
rendezett kötelezettség egyéb ráfordításként elszámolt megállapodás szerinti összegét. Az elhatárolást az átvállalt
kötelezettségnek a megállapodás szerinti pénzügyi rendezésekor, a teljesítésnek megfelelően kell az egyéb
ráfordításokkal szemben megszüntetni.”
7. §		
Az Szt. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellenőrzés során a mérlegkészítés időpontjáig megállapított – az előző üzleti év(ek)re vonatkozó – jelentős
összegű hibák elkülönítetten kimutatott eredményre gyakorolt hatásának összegét (adózott eredményét)
az eredménytartalékot növelő-csökkentő tételként a hiba megállapításának üzleti évében kell elszámolni.”
8. §		
Az Szt. 39. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék akkor fizethető ki osztalékként,
részesedésként, a kamatozó részvény tulajdonosának kamatként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési
tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék, a részesedés, a kamatozó részvény kamatának figyelembevétele
(kifizetése) után sem csökken a jegyzett tőke összege alá.
(3a) A (3) bekezdés szerinti szabad eredménytartalék és saját tőke összegének meghatározásánál növelő tételként
figyelembe lehet venni az előző üzleti évi beszámolóban még nem szereplő, de a tárgyévben a mérlegkészítés
időpontjáig elszámolt, a 84. § (1) bekezdés szerinti kapott (járó) osztalék, részesedés összegét.
(4) Osztalékelőlegként – a más jogszabályban előírt egyéb feltételek mellett – csak akkor fizethető ki a 21. § szerinti
közbenső mérlegben (illetve egyéb, az alapul szolgáló beszámoló mérlegében) kimutatott adózott eredménnyel
kiegészített eredménytartalék, ha a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett
– a közbenső mérlegben (illetve egyéb, az alapul szolgáló beszámoló mérlegében) kimutatott – saját tőke összege
az osztalékelőleg megállapított összegének figyelembevételével sem csökken a jegyzett tőke összege alá.
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(5) A saját részvény, a saját üzletrész, továbbá a visszaváltható részvény visszavásárlásának (megszerzésének) – a más
jogszabályban előírtakon túlmenően – az is feltétele, hogy azok visszavásárlására (megszerzésére)
a) a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad
eredménytartalék osztalékként, részesedésként, kamatozó részvény kamataként figyelembe nem vett összege, vagy
b) a 21. § szerinti közbenső mérlegben (illetve egyéb, az alapul szolgáló beszámoló mérlegében) kimutatott
– osztalékelőlegként figyelembe nem vett – adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összege
fedezetet nyújtson úgy, hogy a lekötött tartalékkal, a pozitív értékelési tartalékkal, továbbá a visszavásárlás
(a megszerzés) értékével csökkentett saját tőke összege nem csökken a jegyzett tőke összege alá.”
9. §		
Az Szt. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jegyzett tőkének a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő emelésére akkor és oly mértékben kerülhet
sor, ha
a) a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében, vagy
b) a 21. § szerinti közbenső mérlegben (illetve egyéb, az alapul szolgáló beszámoló mérlegében)
kimutatott tőketartalék, valamint az – osztalékként, részesedésként, kamatozó részvény kamataként, illetve
osztalékelőlegként figyelembe nem vett – adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék arra fedezetet
nyújt és a tőkeemelést követően a jegyzett tőke összege nem haladja meg a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív
értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét.”
10. §		
Az Szt. 40/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Bizalmi vagyonkezelés során az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített tartalékból akkor teljesíthető
hozamkifizetés, ha a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege
a hozamkifizetés után sem csökken az induló tőke összege alá.”
11. §		
Az Szt. 42. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben mérlegtétel
azokat az (1) bekezdés szerinti kötelezettségeket tartalmazza, amelyeknél – a 3. § (2) bekezdés 9. pontjában
meghatározott mértékű részesedéssel rendelkező hitelezővel kötött szerződés szerint – a pénzértékben kifejezett
fizetési kötelezettségek lejárata az egy évet meghaladja, ideértve az átváltoztatható és átváltozó kötvények miatti,
továbbá az egyéb kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket is, ha azok pénzügyi rendezése a tárgyévet
követő évben még nem esedékes.”
12. §		
Az Szt. 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke a vásárláskor
a részvényért, üzletrészért, egyéb társasági részesedésért fizetett ellenérték (vételár).”
13. §		
Az Szt. 52. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A befejezett kísérleti fejlesztés, a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt,
az üzleti vagy cégértéket legalább 5 év, de legfeljebb 10 év alatt lehet leírni, amennyiben ezek hasznos élettartamát
nem lehet megbecsülni.”
14. §		
Az Szt. 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenés
elszámolásának okai már nem vagy csak részben állnak fenn, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést meg kell
szüntetni, az immateriális jószágot, a tárgyi eszközt piaci értékére – legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenés
figyelembevételével meghatározott nettó értékére – vissza kell értékelni. Az üzleti vagy cégérték esetében ez az
előírás nem alkalmazható.”
15. §		
Az Szt. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70. § (1) Az eredménykimutatás a vállalkozó adózott eredményének a levezetését – az ellenőrzés megállapításai
alapján az előző üzleti év(ek) adózott eredményét módosító jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását
elkülönítetten – tartalmazza, az eredmény keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőket, az adózott eredmény
összetevőit, kialakulását mutatja be.
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(2) Az üzleti év adózott eredményét az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi műveletek eredménye
(a továbbiakban együtt: adózás előtti eredmény) adófizetési kötelezettség levonásával csökkentett összegében kell
meghatározni.”
16. §		
Az Szt. 71. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az üzemi (üzleti) tevékenységre vonatkozó eredménymegállapítás (1) bekezdés szerinti két módjának tagolását a 2.
és 3. számú melléklet tartalmazza. A vállalkozó a 2., illetve a 3. számú melléklet közül választhat. Amennyiben azonban
a vállalkozó az egyik üzleti évben összköltség eljárással, a másik évben forgalmi költség eljárással, illetve fordítva
készíti az eredménykimutatást, biztosítani kell, hogy a tárgyév adataival az előző üzleti év adatai összehasonlíthatók
legyenek. Egyik eljárásról (változatról) a másikra való áttérésről a kiegészítő mellékletben tájékoztatást kell adni és
az áttérést indokolni kell.”
17. §

(1) Az Szt. 77. § (3) bekezdése a következő k)–o) ponttal egészül ki:
(Az egyéb bevételek között kell kimutatni:)
„k) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek
nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének
a különbözetét, amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a több;
l) a tartozásátvállalás során harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés
(megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha
ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik;
m) a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, a (2) bekezdés d) pontja alá nem tartozó, illetve nem fejlesztési célra
kapott támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegét;
n) térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci – illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály
szerinti – értékét;
o) 45. § (3) bekezdése szerint halasztott bevételként elhatárolt negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben a 45. §
(4) bekezdése szerint leírt összeget.”
(2) Az Szt. 77. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Egyéb bevételként kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni:
a) az elengedett kötelezettség összegét akkor, ha az részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő beszerzett
eszközhöz kapcsolódik, legfeljebb az elengedett kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti
értékének összegéig;
b) fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett
pénzeszközök összegét;
c) a térítés nélkül – visszaadási kötelezettség nélkül – átvett, az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként
fellelt, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök piaci – illetve jogszabály eltérő rendelkezése
esetén a jogszabály szerinti – értékét;
d) a tartozásátvállalás során harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés
(megállapodás) szerinti összegét, ha az részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő beszerzett eszközhöz
kapcsolódik, legfeljebb az átvállalt kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti értékének
összegéig.”
(3) Az Szt. 77. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Egyéb bevételként kell kimutatni a (4) bekezdés szerint halasztott bevételként elszámolt, időbelileg elhatárolt
összegből a 45. § (2) bekezdése szerint a kapcsolódó költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeget.”

18. §

(1) Az Szt. 81. § (2) bekezdése a következő k)–p) ponttal egészül ki:
(Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni:)
„k) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek
nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott
értékének a különbözetét, amennyiben a nyilvántartás szerinti érték a több;
l) behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés könyv szerinti értékét;
m) a tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti
összegét – a 33. § (1) bekezdésének figyelembevételével –a tartozást átvállalónál;
n) a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, a c) pont alá nem tartozó támogatás, véglegesen
átadott pénzeszközök összegét;
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o) a fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összegét;
p) a térítés nélkül átadott, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értékét,
valamint a nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi
adóval növelt összegben.”
(2) Az Szt. 81. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni, de halasztott ráfordításként időbelileg el lehet határolni
– az összemérés számviteli alapelv érvényesülése érdekében – a vállalkozó által megvalósított (megszerzett) és
jogszabályi rendelkezés alapján az üzemeltetőnek térítés nélkül, véglegesen átadott olyan eszköz (beruházás)
nyilvántartás szerinti értékét, amelyet a jövőbeni vállalkozási tevékenysége érdekében valósított (szerzett) meg.”
19. §		
Az Szt. 83. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A pénzügyi műveletek bevételei közé tartoznak: a kapott (járó) osztalék és részesedés, a részesedésekből származó
bevételek, árfolyamnyereségek, a befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó
bevételek, árfolyamnyereségek, az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, a pénzügyi műveletek
egyéb bevételei.
(3) A pénzügyi műveletek ráfordításai közé tartoznak: részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek,
a befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások árfolyamveszteségek,
a fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, a részesedések,
az értékpapírok, a kölcsönök, bankbetétek értékvesztése.”
20. §

(1) Az Szt. 84. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként kell elszámolni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésekor az értékesített
befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – nyereségjellegű – különbözetet;
b) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök
között kimutatott részesedés nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott
értékének a különbözetét, amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a több;
c) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a
felszámolás, a végelszámolás, a kényszertörlési eljárás befejezésekor) az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor
a megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti)
értékének és a megszűnt tartós részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti (átvett
kötelezettségek megállapodás szerinti értékével csökkentett) értékének a különbözetét, amennyiben a kapott
eszközök értéke a több;
d) az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a jogelőd gazdasági társaságban
lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv
szerinti) értékének és az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés
– a megszűnt részesedésre jutó, a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegével
azonos összegű – bekerülési értékének a különbözetét, amennyiben a szerzett részesedés értéke a több (kiválás
esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegét kell figyelembe
venni a különbözet számításánál);
e) az átvevő gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál (tagnál) – a gazdasági társaság beolvadása esetén – a jogelőd
gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás
szerinti (könyv szerinti) értékének és a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság végleges
vagyonmérlege szerinti – saját tőke értékének (mint a jogutód gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési
értékének) a különbözetét, amennyiben a saját tőke értéke a több;
f ) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás
útján valósul meg, a bevont tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti
(könyv szerinti) értékének és névértéke fejében átvett eszközök értékének a különbözetét, amennyiben az átvett
eszközök értéke a több.”
(2) Az Szt. 84. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Részesedésekből származó bevételként kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni
a 77. § (4) bekezdés szerinti tételeket, amennyiben azok a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott
részesedéshez kapcsolódnak. A halasztott bevételt a kapcsolódó ráfordítás felmerülésekor – azzal arányosan – kell
elszámolni részesedésekből származó bevételként.”
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(3) Az Szt. 84. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételként, árfolyamnyereségként kell kimutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott adott kölcsön (ideértve a bankbetétet is), hitelviszonyt
megtestesítő kamatozó értékpapír után kapott (esedékes, járó) kamat összegét, továbbá a befektetett pénzügyi
eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő
kamat összegét;
b) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke
közötti különbözet összegében kapott hozam összegét, függetlenül attól, hogy az kamatból, osztalékból
vagy árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti
érték különbözetében realizált hozamot, valamint a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott
kockázatitőkealap-jegyek után kapott hozam összegét, – forgatási célú befektetés esetén a hozamokat az egyéb
kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között kell figyelembe venni –;
c) a pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévő kapott (járó) kamat összegét;
d) a tartós befektetést jelentő diszkont értékpapír vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyévre
időarányosan jutó összeget;
e) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott és eladott, beváltott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
– kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a d) pont szerint elszámolt kamattal
csökkentett – eladási ára, illetve névértéke és könyv szerinti értéke közötti – nyereségjellegű – különbözetet
az értékesítéskor, illetve a beváltáskor;
f ) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök között
kimutatott értékpapír vagy kölcsön nyilvántartás szerinti értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének
a különbözetét, amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a több.”
(4) Az Szt. 84. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírok, kölcsönök) származó bevételként kell elszámolni, de halasztott
bevételként időbelileg el kell határolni a 77. § (4) bekezdés szerinti tételeket, amennyiben azok a befektetett pénzügyi
eszközök között kimutatott értékpapírhoz, kölcsönhöz kapcsolódnak. A halasztott bevételt a kapcsolódó ráfordítás
felmerülésekor vagy kölcsön esetén annak megszűnésekor (visszafizetésekor vagy kivezetésekor) – azzal arányosan –
kell elszámolni befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírok, kölcsönök) származó bevételként.”
(5) Az Szt. 84. § (7) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell kimutatni:)
„v) a 84. § (2), (2a), (3) és (3a) bekezdésében meghatározott gazdasági események nyereségjellegű eredményeit,
ha azok forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódnak.”
(6) Az Szt. 84. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni
a 77. § (4) bekezdés szerinti tételeket, amennyiben azok forgóeszközök között kimutatott részesedéshez, értékpapírhoz
kapcsolódnak. A halasztott bevételt a kapcsolódó ráfordítás felmerülésekor – azzal arányosan – kell elszámolni
a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként.”
21. §

(1) Az Szt. 85. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell kimutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésekor az értékesített
befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – veszteségjellegű – különbözetet;
b) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök
között kimutatott részesedés nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott
értékének a különbözetét, amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a kevesebb;
c) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a
felszámolás, a végelszámolás, a kényszertörlési eljárás befejezésekor) az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor
a megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti)
értékének és a megszűnt tartós részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti (átvett
kötelezettségek megállapodás szerinti értékével csökkentett) értékének a különbözetét, amennyiben a kapott
eszközök értéke a kevesebb;
d) az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a jogelőd gazdasági társaságban
lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv
szerinti) értékének és az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés
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– a megszűnt részesedésre jutó, a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegével
azonos összegű – bekerülési értékének a különbözetét, amennyiben a szerzett részesedés értéke a kevesebb (kiválás
esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegét kell figyelembe
venni a különbözet számításánál);
e) az átvevő gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál (tagnál) – a gazdasági társaság beolvadása esetén – a jogelőd
gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás
szerinti (könyv szerinti) értékének és a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság végleges
vagyonmérlege szerinti – saját tőke értékének (mint a jogutód gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési
értékének) a különbözetét, amennyiben a saját tőke értéke a kevesebb;
f ) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás
útján valósul meg, a bevont tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti
(könyv szerinti) értékének és névértéke fejében átvett eszközök értékének a különbözetét, amennyiben az átvett
eszközök értéke a kevesebb;
g) a térítés nélkül átadott befektetett eszközök között kimutatott részesedések nyilvántartás szerinti értékét.”
(2) Az Szt. 85. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Befektetett pénzügyi eszközök ráfordításaként, árfolyamveszteségeként kell kimutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott és eladott, beváltott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
– kamatozó értékpapírnál az eladási árában lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a 84. § (3) bekezdés d) pontja szerint
elszámolt kamattal csökkentett – eladási ára, illetve névértéke és könyv szerinti értéke közötti – veszteségjellegű –
különbözetet az értékesítéskor, illetve a beváltáskor;
b) a térítés nélkül átadott, befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok és kölcsönök összegének
nyilvántartás szerinti értékét;
c) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor a nettó eszközérték
és a könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteséget;
d) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök között
kimutatott értékpapír vagy kölcsön nyilvántartás szerinti értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének
a különbözetét, amennyiben a nyilvántartás szerinti érték a több.”
(3) Az Szt. 85. § (3) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni:)
„v) a 85. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott gazdasági események veszteségjellegű eredményeit, amennyiben
azok a forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódnak, kivéve a befektetési jegyek
eladásakor, beváltásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteséget, amelyet
a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni.”
(4) Az Szt. 85. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Részesedések, értékpapírok, bankbetétek, tartósan adott kölcsönök értékvesztéseként kell kimutatni a tulajdoni
részesedést jelentő befektetések, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a tartós bankbetétek, adott kölcsönök
elszámolt értékvesztését, csökkentve azt a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével.”
22. §		
Az Szt. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adózás előtti eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi műveletek eredményének
együttes összege.”
23. §

(1) Az Szt. 88. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy
előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét, azok jellegét.”
(2) Az Szt. 88. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A kiegészítő mellékletben szereplő, a mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatokat,
magyarázatokat abban a sorrendben kell bemutatni, ahogyan a tételek a mérlegben és az eredménykimutatásban
szerepelnek.”
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24. §		
Az Szt. 90. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiegészítő mellékletben kell bemutatni:)
„b) a bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen
meghaladó összege esetén azok könyv szerinti értékét és valós értékét, valamint annak indoklását, hogy miért nem
számolták el az értékvesztést, ideértve a bizonyítékot annak a feltételezésnek az igazolására, hogy legalább a könyv
szerinti érték meg fog térülni;”
25. §		
Az Szt. 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91. § A kiegészítő mellékletben meg kell adni:
a) a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét, személyi jellegű egyéb
kifizetéseit és bérjárulékait, mindegyiket állománycsoportonként megbontva;
b) részvénytársaságnál a kibocsátott részvények számát és névértékét részvény-típusonként (fajtánként) csoportosítva
(ezen belül külön feltüntetve a tárgyévben kibocsátottakat), a kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények
számát és névértékét, továbbá az opciós utalvány, opció, illetve hasonló értékpapír vagy jog meglétét, jelezve azok
számát és a hozzájuk kapcsolódó jogokat;
c) azokat az összegeket, amelyek az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt
jelentenek; ha a tétel átmeneti jellegű, a jövőbeni hatást is be kell mutatni;
d) azon egyéb bevételek és egyéb ráfordítások, illetve pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai tételeinek
társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatását, amelyek jelentős összegűek;
e) összeghatártól függetlenül azokat a tételeket, amelyek tőkeműveletekhez, illetve átalakuláshoz, egyesüléshez,
szétváláshoz kapcsolódnak.”
26. §		
Az Szt. 92. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök,
b) a készletek,
c) a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok
értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, tárgyévi csökkenését,
a visszaírt értékvesztés összegét, az értékvesztés záró értékét legalább mérlegtételek szerinti bontásban, illetve
értékpapírtípusonként azok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán az egymással szemben (nettó módon)
elszámolt ráfordítások, illetve bevételek bruttó összegeit.”
27. §		
Az Szt. 93. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A kiegészítő mellékletben jogcímenként részletezni kell az igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős
tételeit.”
28. §

(1) Az Szt. 96. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) és (3) bekezdés alkalmazása során összevont, arab számmal jelölt tételek összegét, azok tartalmát
külön-külön be kell mutatni a kiegészítő mellékletben, amennyiben azok jelentősnek minősülnek.”
(2) Az Szt. 96. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének a 88. § (4), (4a) és (5) bekezdése, a 89. § (4) bekezdés
b) pontja, 89. § (6) bekezdése, a 90. § (2) bekezdése, a 90. § (3) bekezdés a) pontja, a 90. § (7) bekezdése és a 90. §
(9) bekezdés a)–e), és g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia. A 91. § a) pont szerinti adatokból csak a tárgyévben
foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát kell bemutatni.”
(3) Az Szt. 96. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó él az 57. § (3) bekezdése szerinti lehetőséggel, akkor
a kiegészítő mellékletben be kell mutatnia az 58. § (1) bekezdése és az 59. § (1) bekezdése szerinti adatokat.”

29. §		
Az Szt. 102. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egyszerűsített beszámoló adózott eredménye az üzleti év adóköteles pénzügyi eredménye és az ezen
időszakban bekövetkezett egyéb, tényleges pénzbevételt vagy pénzkiadást nem jelentő végleges vagyonváltozás
együttes összegéből, az értékkorrekciók (értékcsökkenési leírás, értékvesztés, készletváltozás), és az adókötelezettség
levonását követően a gazdálkodónál maradó összeg, illetve saját tőke csökkenés, egyezően az eredménylevezetésbe
beállított összeggel.”
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30. §		
Az Szt. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„114. § (1) Az osztalék a gazdálkodó tagjai részére az adózott eredmény felosztásáról szóló döntés alapján kifizetni
elrendelt, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék csökkenéseként elszámolt
összeg. Az év közben fizetett osztalékelőleget a pénzkiadásból származó követelések között kell az egyszerűsített
mérlegben szerepeltetni.
(2) Az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék akkor fizethető ki osztalékként
(részesedésként), ha a lekötött tartalékkal – ideértve a 103. § (4) bekezdése szerint elkülönítetten nyilvántartott
támogatás még fel nem használt összegét is – csökkentett saját tőke összege az osztalék (a részesedés) kifizetése
után sem csökken a jegyzett tőke összege alá.”
31. §		
Az Szt. 117. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti
évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül
bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.”
32. §		
Az Szt. 124. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A konszolidálásba bevont leányvállalat saját tőkéjéből az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésekor
nem az anyavállalatot megillető részesedés összegét az összevont (konszolidált) mérlegben a források között – a saját
tőkén belül elkülönítetten –, mint a külső tagok (más tulajdonosok) részesedését kell kimutatni.”
33. §		
Az Szt. 127. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más
tulajdonosok) részesedése sor az adózott eredményből a konszolidálásba bevont leányvállalatokra eső összegnek
a külső tagok tulajdoni hányadára jutó részét tartalmazza.”
34. §		
Az Szt. a következő VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
A KORMÁNYOK RÉSZÉRE FIZETETT ÖSSZEGEKRŐL SZÓLÓ JELENTÉS
134/A. § E fejezet alkalmazásában:
1. nyersanyag-kitermelő iparágban működő vállalkozás: a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk
1. pontjában meghatározott fogalom;
2. természetes erdők fakitermelésével foglalkozó vállalkozás: a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
41. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;
3. kormány: a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom;
4. projekt: a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom;
5. fizetett összeg: a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom.
134/B. § (1) A nyersanyag-kitermelő iparágban működő vagy a természetes erdők fakitermelésével foglalkozó
vállalkozó évente a kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentést készít, ha
a) két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő
meghaladja az alábbi határértéket:
aa) a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot,
ab) az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot,
ac) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt, vagy
b) közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősül.
(2) Mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól a vállalkozó, ha:
a) az általa a kormányok részére fizetett összegek szerepelnek az anyavállalat által a 134/C. § szerint összeállított,
kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentésben, és
b) az anyavállalat az Európai Unió valamely tagállama nemzeti jogának hatálya alá tartozik.
(3) A kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés összeállítása során nem kell figyelembe venni az egy üzleti
év alatt 30 millió forintot meg nem haladó fizetett összegeket, tekintet nélkül arra, hogy egyetlen összegről vagy több
kapcsolódó összegről van szó.
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(4) A kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés az adott üzleti évre vonatkozóan tartalmazza a nyersanyagkitermelő iparágban működő vállalkozás, valamint a természetes fakitermelésével foglalkozó vállalkozás által
a tevékenységéhez kapcsolódóan:
a) az egyes kormányok részére fizetett összegeket összesen;
b) az egyes kormányok részére fizetett összegeknek a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben
meghatározott típusonkénti teljes összegét; valamint
c) a konkrét projekthez rendelt fizetett összegek esetén a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben
meghatározott típusonként fizetett teljes összeg minden egyes projektre vonatkozóan, valamint az egyes projektekkel
kapcsolatban fizetett összegeket összesen.
(5) Azon fizetett összegek tekintetében, amelyeket a vállalkozás egészére vonatkozó kötelezettségek alapján fizetett
meg, a vállalkozó – a (4) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően – a projektszintű jelentés helyett a vállalkozás
egészére vonatkozó jelentést készíthet.
(6) A természetben adott juttatás esetén az érték meghatározásához alkalmazott módszert a kormányok részére
fizetett összegekről szóló jelentésben külön be kell mutatni.
(7) A vállalkozó a kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentést a 153–154/B. § szerint köteles letétbe helyezni
és közzétenni.
134/C. § (1) A nyersanyag-kitermelő iparágban működő vagy a természetes erdők fakitermelésével foglalkozó
anyavállalatnak minősülő vállalkozás évente a kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentést készít,
ha egyedi éves beszámolójának adatai alapján
a) két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül
bármelyik kettő meghaladja az alábbi határértéket:
aa) a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot,
ab) az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot,
ac) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt, vagy
b) közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősül.
(2) A kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentésre a kormányok részére fizetett összegekről szóló
jelentésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a (3)–(7) bekezdésben foglalt kivételekkel.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában bármely anyavállalat nyersanyag-kitermelő iparágban működő vagy természetes
erdők fakitermelésével foglalkozó anyavállalatnak minősül, ha bármely leányvállalata a nyersanyag-kitermelő
iparágban működik vagy a természetes erdők fakitermelésével foglalkozik. Az ilyen anyavállalatnak az (1) bekezdés
szerinti jelentésében csak a kitermelési tevékenységével, illetve a természetes erdők fakitermelési tevékenységével
összefüggő összegeket kell bemutatnia.
(4) Mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól az az anyavállalatnak minősülő vállalkozás, amelynek összevont
(konszolidált) adatai két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három
mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladja az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt
kivéve, ha valamely konszolidálásba bevont vállalkozása közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység.
(5) Mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól az az anyavállalatnak minősülő vállalkozás, amelynek maga
is leányvállalata egy olyan anyavállalatnak, amely az Európai Unió valamely tagállama nemzeti jogának hatálya alá
tartozik.
(6) Az (1) bekezdés a) és a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti mutatóértékek meghatározásánál az anyavállalat és
leányvállalatainak, valamint közös vezetésű vállalkozásainak (ideértve a 119. § alá tartozókat is) konszolidálás előtt
összesített adatait kell figyelembe venni. A közös vezetésű vállalkozás adatait a tőkerészesedés mértékében kell
figyelembe venni.
(7) A leányvállalatot nem kötelező bevonni a kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentés
készítésbe, ha
a) lényeges és tartós jogi korlátozások vagy kivételes körülmények huzamosan akadályozzák az anyavállalatot a 3. §
(2) bekezdés 1. pontjában meghatározott jogai gyakorlásában; vagy
b) a kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentés elkészítéséhez a szükséges adatokat az adott
leányvállalat – a konszolidálásba először történő bevonása évében az ehhez szükséges adatszolgáltatást még
nem tudta kialakítani, vagy vis maior miatt hiányzó adatait nem pótolta – aránytalanul magas költségek mellett és
késedelmesen tudja szolgáltatni; vagy
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c) a leányvállalatban lévő részesedést (részvényt, üzletrészt) kizárólag továbbértékesítés céljából szerezték meg és
a forgóeszközök között mutatják ki.”
35. §		
Az Szt. 155. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A (3) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja:]
„f ) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó.”
36. §		
Az Szt. 156. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A független könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a független könyvvizsgálói jelentés címét, címzettjét;
b) a könyvvizsgálat tárgyát képező éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont (konszolidált)
éves beszámoló azonosítóit (különösen azt, hogy melyik vállalkozó, melyik üzleti évre vonatkozó, milyen
mérlegfordulónappal készült, milyen főbb jellemző adatokat tartalmazó beszámolója), a beszámoló összeállításánál
alkalmazott beszámolási szabályrendszer megjelölésével együtt;
c) a könyvvizsgálat hatókörének leírását, a könyvvizsgálat során alkalmazott könyvvizsgálati standardrendszer
megjelölését;
d) az elvégzett, a könyvvizsgálói véleményt (a záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását) megfelelően
alátámasztó vizsgálatok jellegét, összefoglaló bemutatását;
e) a könyvvizsgáló éves beszámolóhoz, egyszerűsített éves beszámolóhoz, összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz
adott, a könyvvizsgálói záradékban vagy a záradék megadásának elutasításában kifejezett véleményét, határozott
álláspontját arról, hogy a beszámoló megfelel-e az e törvényben foglaltaknak, továbbá azon egyéb jogszabályok
előírásainak, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat
határoznak meg;
f ) a (hitelesítő, korlátozott, elutasító) könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását;
g) hivatkozást bármely olyan kérdésre, amelyre a könyvvizsgáló hangsúlyosan fel kívánja hívni a figyelmet anélkül,
hogy az a könyvvizsgáló véleményét minősítette volna (figyelemfelhívó megjegyzés);
h) a könyvvizsgáló véleményét arról, hogy az üzleti jelentés összhangban van-e a beszámolóval, illetve az e törvény,
illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival;
i) a könyvvizsgáló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomására jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás
közlés az üzleti jelentésben és az összevont (konszolidált) üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás
közlés milyen jellegű;
j) a könyvvizsgáló véleményét a 95/B. § (2) bekezdés e) és f ) pontja alapján összeállított információkról, valamint
a könyvvizsgáló nyilatkozatát arról, hogy rendelkezésre bocsátották-e a 95/B. § (2) bekezdés a)–d), és g) pontjában
említett információkat;
k) a könyvvizsgálói jelentés keltezését;
l) a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai bejegyzési (nyilvántartási) számát;
m) könyvvizsgáló cég esetén – az l) pontban foglaltak mellett – a társaság képviseletére jogosult személy nevét,
aláírását, a társaság megnevezését, székhelyét, kamarai nyilvántartási számát is.”
37. §

(1) Az Szt. 160. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eredménykimutatás elkészítéséhez, az adózott eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és
a 8–9. számlaosztály számlái tartalmazzák.”
(2) Az Szt. 160. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva tartalmazza. Az 5. számlaosztályon
belül a költségnemek: anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások költségei, egyéb szolgáltatások költségei,
bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, értékcsökkenési leírás. A számlaosztályon belül
– az eredménykimutatást összköltség eljárással készítő vállalkozónak – elkülönítetten kell kimutatni az – egyébként
költségnemnek, költségmegtérülésnek nem minősülő – aktivált saját teljesítmények tárgyévi értékének változását,
mint a vele azonos nagyságú közvetlen költségek fedezetét, és az értékesítésre nem került teljesítmények közvetlen
önköltséggel azonos értékét.
(3b) A 8. számlaosztály
a) az összköltség eljárással készülő eredménykimutatáshoz tartalmazza az anyagjellegű ráfordításokat – ezen belül
az anyagköltséget, az igénybe vett szolgáltatások értékét, az egyéb szolgáltatások értékét, az eladott áruk beszerzési
értékét, az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét –, a személyi jellegű ráfordításokat (ezen belül a bérköltséget,
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a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, a bérjárulékokat) és az értékcsökkenési leírást, valamint az egyéb ráfordításokat,
a pénzügyi műveletek ráfordításait, az eredményt terhelő adót;
b) a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatáshoz tartalmazza az értékesítés elszámolt közvetlen
önköltségét, az eladott áruk beszerzési értékét, az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét, az értékesítés közvetett
költségeit (ezen belül az értékesítési, forgalmazási, az igazgatási, az egyéb általános költségeket), valamint az egyéb
ráfordításokat, a pénzügyi műveletek ráfordításait, az eredményt terhelő adót.
(3c) A 9. számlaosztályban kell kimutatni az értékesítés árbevételét, az egyéb bevételeket, a pénzügyi műveletek
bevételeit.”
38. §		
Az Szt. 163. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttéréskor az egyszerűsített mérleg alapján kell
a nyitómérleget elkészíteni úgy, hogy a mérleg főösszege ne változzon meg. A nyitómérleg eredménytartalék
sorába az egyszerűsített mérlegben kimutatott eredménytartalék és tartalék együttes összegét kell beállítani.
Az egyszerűsített adózott eredményt a nyitómérlegben az adózott eredmény sorban kell szerepeltetni. Nyitás után
a) a vevők – fizetendő általános forgalmi adót nem tartalmazó – állományával azonos összegű árbevételt el kell
számolni az eredménytartalékkal szemben;
b) a szállítók mérleg szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – állományából azon tételeket,
amelyek a vásárolt készletek nyitómérleg szerinti állományában nem szerepelnek (szolgáltatások, előző üzleti évben
már felhasznált, értékesített vásárolt készletek) költségként el kell számolni az eredménytartalékkal szemben;
c) a 102. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt, a tartalékban figyelembe vett tételek összegét – ide nem értve
a vevőkkel szembeni követeléseket – el kell számolni egyéb bevételként az eredménytartalékkal szemben;
d) a céltartalékok nyitómérlegben szereplő összegével azonos összeget el kell számolni egyéb ráfordításként
az eredménytartalékkal szemben;
e) a 103. § (2) bekezdése szerinti – a tartaléknál a 102. § (6) bekezdés b) pontja szerint figyelembe vett – kötelezettségek
közül azokat, amelyeket az egyszeres könyvvitelben költségként, ráfordításként még nem lehetett érvényesíteni,
nyitás után egyéb ráfordításként az eredménytartalékkal szemben kell elszámolni;
f ) a 103. § (4) bekezdése szerint az egyszerűsített mérlegben kötelezettségként kimutatott, a tevékenységhez
jogszabály vagy államközi megállapodás alapján kapott vissza nem térítendő támogatás még fel nem használt
összegét a kötelezettségek közül – egyéb bevételként elszámolva – ki kell vezetni. Ezt az egyéb bevételt a 45. §
(1) bekezdése szerinti halasztott bevételek között időbelileg el kell határolni.”
39. §		
Az Szt. 163/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben foglalt korrekciók figyelembevételével meghatározott adatokat az egyszerűsített mérleg
megfelelő tételeibe kell beállítani. A vevőkkel szembeni, az egyéb, nem pénzkiadásból származó követelések,
a szállítókkal szembeni, az egyéb, nem pénzbevételből származó kötelezettségek állományát a pénzmozgáshoz
nem kapcsolódó követelések, illetve a pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek között kell szerepeltetni.
Az eredménytartalékot és az adózott eredményt az egyszerűsített mérleg eredménytartalék, illetve egyszerűsített
adózott eredmény sorába kell beállítani. Az egyszerűsített mérleg tartalék sorába az áttéréskor összeg nem kerül.”
40. §		
Az Szt. 175. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban
létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről szóló, 1989. december 21-i 89/666/EGK
tizenegyedik tanácsi irányelv,
b) a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
c) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi
kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i
2013/34/EU európai parlamenti és tanács irányelv,
d) 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
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megállapításáról szóló 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2013. október 22-i 2013/50/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv.”
41. §		
Az Szt. 177. §-a a következő (42)–(47) bekezdéssel egészül ki:
„(42) E törvénynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2015. évi CI. törvénnyel megállapított 3. § (2) bekezdés 4., 4a, 5., 7. és 9. pontját, (5) bekezdés 1. és 2. pontját,
(9) bekezdés 11. pontját, (15) bekezdését, 9. § (2), (3) és (6a) bekezdését, 14. § (4) bekezdését, 18. §-át, 27. § (3a) és
(3b) bekezdését, (4)–(6) bekezdését, 29. § (2), (3), (3a) és (4) bekezdését, 30. § (2), (2a) és (3) bekezdését, 33. § (1) és
(6) bekezdését, 35. § (2) és (7) bekezdését, 37. § (1) bekezdés a) pontját, (2) bekezdés a) és d) pontját, (5) bekezdését,
39.§ (3)–(5) bekezdését, 40. § (1) bekezdését, 40/A. § (1) bekezdését, (3) bekezdés a) pontját, (4) bekezdés a) és
c) pontját, (7) és (8) bekezdését, 42. § (7a) és (8) bekezdését, 45. § (1) és (4) bekezdését, 49. § (3) bekezdését, 52. §
(1) és (4) bekezdését, 53. § (3) bekezdését, 59/A. § (11) és (12) bekezdését, 68. § (5) bekezdés b) pontját, 70. §-át,
71. § (2) bekezdését, 76. § (2) bekezdését, 77. § (1) bekezdését, (3) bekezdés k)–o) pontját, (4), (4a) és (7) bekezdését,
81. § (1) bekezdését, (2) bekezdés k)–p) pontját, (5) és (6) bekezdését, 83. § (2) és (3) bekezdését, 84. § (1), (2), (2a),
(3), (3a), (4) bekezdését, (7) bekezdés v) pontját, (8) bekezdését, 85. § (1) és (1a) bekezdését, (3) bekezdés v) pontját,
(6) bekezdését, 87. § (1) bekezdését, 88. § (4a), (7) és (10) bekezdését, 89. § (1) bekezdését, 90. § (4) bekezdés b) pontját,
(6) bekezdését, 91. §-át, 92. § (3) bekezdését, 93. § (5), (5a) és (6) bekezdését, 95. § (4) bekezdés d) pontját, 96. §
(3), (3a), (4) és (4a) bekezdését, 102. § (1), (3) és (4) bekezdését, 108. § (1) bekezdését, 109. § (4) bekezdését, 111. §
(4) bekezdését, 114. §-át, 117. § (1) bekezdését, 119. § (1) bekezdés c) pontját, 123. § (6) bekezdését, (8) bekezdés
b) pontját, 124. § (12) bekezdését, 127. § (1) bekezdés b) pontját, (4) bekezdését, VI/A. fejezetét, 130. § (5) bekezdés b)
és c) pontját, 134. § (2) bekezdését, 136. § (8) bekezdését, 141. § (9) bekezdését,155. § (5) bekezdés f ) pontját, 156. §
(5) bekezdését, 160. § (3), (3a)–(3c) és (5) bekezdését, 163. § (1) bekezdését, 163/A. § (3) bekezdését, 1–6. mellékletét
először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(43) E törvénynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2015. évi CI. törvénnyel hatályon kívül helyezett 37. § (6) bekezdését, 39. § (2) bekezdését, 40/A. § (6a) bekezdését,
86. §-át, 87. § (4) és (5) bekezdését, 96. § (6) bekezdését, 127. § (3) bekezdését a 2016. január 1-jével vagy azt követően
induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell alkalmazni.
(44) A 2015. évben induló üzleti évről készített beszámoló összeállítása során a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvény hatálybalépését megelőző
napon hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(45) A 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év adataként a megelőző üzleti év
beszámolójának mérlegfordulónapi adatait az e törvénynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel megállapított mérleg és eredménykimutatás
séma szerinti részletezésnek megfelelően kell bemutatni.
(46) Azon vállalkozónak, amely a 2016. évben induló üzleti év nyitó adatai között a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvény hatálybalépését
megelőző napon hatályos 3. § (5) bekezdés 1. pont b) és c) alpontja, valamint 2. pont b) és c) alpontja alapján
keletkezett üzleti vagy cégértéket mutat ki, annak összegével (könyv szerinti értékével) a kapcsolódó részesedés
2016. üzleti évi nyitó értékét kell módosítania.
(47) A 2016. évben induló üzleti év nyitó adatai között nyilvántartott, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos
rendelkezések szerint képzett elhatárolt rendkívüli bevételeket és ráfordításokat a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel módosított 77. §
(4a) bekezdése, 84. § (2a), (3a) és (8) bekezdése szerint kell feloldani.”
42. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Az Szt. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az Szt. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az Szt. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az Szt. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az Szt. 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
Az Szt. 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
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43. §		
Az Szt.
1.
3. § (2) bekezdés 7. pontjában a „2–4. pont” szövegrész helyébe a „2–3. pont” szöveg;
2.
3. § (9) bekezdés 11. pontjában az „és amely az ügylet tárgyát képező áru átadásával (leszállításával) teljesül
az ügylet zárásakor” szövegrész helyébe az „és amely várhatóan az ügylet tárgyát képező áru átadásával
(leszállításával) teljesül az ügylet zárásakor” szöveg;
3.
9. § (3) bekezdésében az „anyavállalat,” szövegrész helyébe az „anyavállalat, a közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodó,” szöveg;
4.
14. § (4) bekezdésében a „nem jelentősnek,” szövegrész helyébe a „nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy
előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak” szöveg;
5.
29. § (2), (3) és (4) bekezdésében a „27. § (3),” szövegrész helyébe a „27. § (3), (3b),” szöveg;
6.
30. § (2) bekezdésében a „vagyoni betéteket” szövegrész helyébe az „egyéb társasági részesedéseket” szöveg;
7.
30. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) és a (2a) bekezdés” szöveg;
8.
33. § (6) bekezdésében az „a rendkívüli” szövegrész helyébe az „az egyéb” szöveg;
9.
35. § (2) bekezdésében, 40/A. § (1) bekezdésében, 89. § (1) bekezdésében, 102. § (1) bekezdésében, 108. §
(1) bekezdésében, 160. § (5) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „adózott” szöveg;
10.
35. § (7) bekezdésében az „az értékelési tartalékkal” szövegrész helyébe az „a pozitív értékelési tartalékkal”
szöveg;
11.
37. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában, 40/A. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés
a) pontjában, 102. § (3) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrészek helyébe az „adózott” szöveg;
12.
40/A. § (4) bekezdés c) pontjában az „ , az üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként”
szövegrész helyébe az „a” szöveg;
13.
42. § (8) bekezdésében a „(7) bekezdés” szövegrész helyébe a „(7) és (7a) bekezdés” szöveg;
14.
45. § (1) bekezdésében az „a rendkívüli bevételként” szövegrész helyébe az „az egyéb bevételként vagy
a pénzügyi műveletek bevételeként” szöveg;
15.
45. § (4) bekezdésében az „5 év vagy ennél hosszabb idő” szövegrész helyébe a „legalább 5 év, de legfeljebb 10
év” szöveg;
16.
59/A. § (11) és (12) bekezdésében a „rendkívüli” szövegrész helyébe a „kivételes” szöveg;
17.
68. § (5) bekezdés b) pont záró szövegrészében, 119. § (1) bekezdés c) pontjában a „rendkívüli” szövegrész
helyébe az „egyéb” szöveg;
18.
77. § (1) bekezdésében a „sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek” szövegrész
helyébe a „pénzügyi műveletek bevételeinek” szöveg;
19.
81. § (1) bekezdésében a „sem a pénzügyi műveletek ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak” szövegrész
helyébe a „pénzügyi műveletek ráfordításainak” szöveg;
20.
84. § (1) bekezdésében az „eredményből” szövegrész helyébe a „eredmény felosztásáról szóló határozat alapján”
szöveg;
21.
84. § (4) bekezdésében a „kamatait” szövegrész helyébe a „bevételét” szöveg;
22.
90. § (6) bekezdésében a „saját tőke” szövegrész helyébe a „saját tőke elemeinek” szöveg;
23.
93. § (6) bekezdésében az „a Rendkívüli bevételek” szövegrész helyébe az „az Egyéb bevételek és a Pénzügyi
műveletek bevételei” szöveg;
24.
95. § (4) bekezdés d) pontjában a „telephelyek” szövegrész helyébe a „telephelyek, fióktelepek” szöveg;
25.
123. § (6) bekezdés a) pontjában az „a mérleg szerinti” szövegrészek helyébe az „az adózott” szöveg;
26.
123. § (8) bekezdés b) pontjában, 136. § (8) bekezdésében az „a mérleg szerinti” szövegrész helyébe
az „az adózott” szöveg;
27.
130. § (5) bekezdés b) pontjában az „eredménykimutatásban nem” szövegrész helyébe az „adózott eredmény
felosztásáról szóló határozatban” szöveg;
28.
130. § (5) bekezdés c) pontjában az „eredménykimutatásba beállított” szövegrész helyébe az „adózott eredmény
felosztásáról szóló határozatban szereplő” szöveg;
29.
134. § (2) bekezdésében az „Az üzleti jelentésnek” szövegrész helyébe az „Az összevont (konszolidált) üzleti
jelentésnek” szöveg
lép.
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44. §		
Hatályát veszti az Szt.
a)
18. §-ában az „és a mérleg szerinti” szövegrész;
b)
37. § (2) bekezdés d) pontjában az „üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként” szövegrész;
c)
37. § (6) bekezdése;
d)
39. § (2) bekezdése;
e)
40/A. § (6a) bekezdése;
f)
40/A. § (8) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrészek;
g)
52. § (1) bekezdésében a „– a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – ” szövegrész;
h)
76. § (2) bekezdésében az „ , illetve a rendkívüli ráfordítások” szövegrész;
i)
77. § (7) bekezdésében a „fizetendő” szövegrész;
j)
81. § (5) bekezdésében a „levonható” szövegrész;
k)
86. §-a;
l)
87. § (4) és (5) bekezdés;
m)
88. § (7) bekezdésében az „ , amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott
határozattal” szövegrész;
n)
93. § (5) bekezdésében az „„A” változat” szövegrész;
o)
96. § (3) bekezdésében az „„A”, illetve „B” változata” szövegrész;
p)
96. § (6) bekezdése;
q)
109. § (4) bekezdésében a „ , a 86. § (3) bekezdése és (4) bekezdésének b) pontja szerinti rendkívüli bevételek”
szövegrész;
r)
111. § (4) bekezdésében a „ , a 86. § (6)–(7) bekezdése szerinti rendkívüli ráfordítások” szövegrész;
s)
127. § (1) bekezdés b) pontjában az „és az egymás közötti rendkívüli bevételek” szövegrész;
t)
127. § (3) bekezdése;
u)
141. § (9) bekezdésében a „továbbá a részesedésekhez kapcsolódó üzleti vagy cégérték beolvadás során
megszüntetendő összegét,” szövegrész.

II. FEJEZET
A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
2. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása
45. §		
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény
a)
4. § (3) bekezdésében az „A közkereseti társaság, a betéti társaság és” szövegrész helyébe az „A közkereseti
társaság, a betéti társaság, amelynek nem minden tagja korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság,
valamint” szöveg;
b)
18. § (2) bekezdés a) és b) pontjában és (11) bekezdés a) pontjában a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe
az „adózott” szöveg
lép.

3. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása
46. §		
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9/A. § (1) bekezdés c) pontjában az „a mérleg szerinti” szövegrész
helyébe az „az adózott” szöveg lép.

4. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása
47. §		
A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 40. § (2) bekezdés f ) pontjában az „a mérleg
szerinti” szövegrész helyébe az „az adózott” szöveg lép.

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
48. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 143/A. § (3) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe
az „adózott” szöveg lép.

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1655

6. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosítása
49. §		
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 26. § (2) bekezdés
a), b) pontjában és záró szövegrészében a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „adózott” szöveg lép.

7. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása
50. §		
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a)
3:88. § (2) bekezdésében a „tárgyévi adózott eredménye, illetve” szövegrész helyébe az „az előző üzleti évi
adózott eredménnyel kiegészített” szöveg;
b)
3:184. § (1) bekezdésében, a 3:238. § (2) bekezdésében és a 3:261. § (1) bekezdésében az „a tárgyévi adózott
eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből” szövegrész
helyébe az „az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból” szöveg;
c)
3:186. § (1) bekezdés b) pontjában és a 3:263. § (1) bekezdés b) pontjában a „keletkezett eredménynek
a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített” szövegrész helyébe a „kimutatott, az előző
üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék” szöveg
lép.

8. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása
51. §		
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 166. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MNB a 147. § (5) bekezdése alapján a kiegyenlítési tartalékok negatív összegének ellentételezésére fel nem
használt előző évi eredménnyel kiegészített eredménytartalékból az igazgatóság 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján
meghozott döntésében foglaltak szerint fizet osztalékot.”
52. §		
Az MNB tv. 147. § (4) és (5) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrészek helyébe a „tárgyévi” szöveg lép.

9. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása
53. §		
Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 72. § (4) bekezdés f ) pontjában az „a mérleg szerinti”
szövegrész helyébe az „az adózott” szöveg lép.

10. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
54. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 184. §
(3) bekezdés j) pontjában a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe „adózott” szöveg lép.
55. §		
Hatályát veszti a Hpt. 83. § (1) bekezdésében az „az osztalék, illetve a részesedés kifizetése előtt” szövegrész.

11. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása
56. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 334. § (2) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép
hatályba:
(Egy életbiztosító,)
„a) amelynek biztosító az anyavállalata vagy abban a biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik, eredménytartaléka
és adózott eredménye, vagy”
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III. FEJEZET
EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
12. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
57. §		
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül
ki:
„(10) E §, valamint az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet által kockázatosnak minősített termékek
vonatkozásában a Kereskedelmi Vámtarifa (vtsz.) tekintetében az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri
rendeletben meghatározottak az irányadók.”
58. §		
Az Art. 176. § (13) bekezdésében a „törvény kivételével az adótörvények alkalmazásában,” szövegrész helyébe
a „törvény, valamint a 22/E. § kivételével az adótörvények alkalmazásában,” szöveg lép.
59. §		
Az Art. 176/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatósági ár az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben rögzített ár.”

13. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása
60. §		
A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 7/I. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés vonatkozásában a 7/C. § (1) bekezdés c) pontjával egy tekintet alá esik a 2015. január 1-jét
megelőzően hatályos 1. § (3) bekezdés 7. pontjában meghatározott, valamint a 2015. január 1-jét követően hatályos
7–7/K. § alapján megkezdett utólagos ellenőrzés.”
61. §		
A Vtv.
a)
7/D. § (5) bekezdés c) pontjában az „estén módosítja a jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe az „esetén kiegészíti
a jegyzőkönyvet” szöveg,
b)
7/K. § (7) bekezdésben a „hagyni.” szövegrész helyébe a „hagyni. Ha a külföldi hatóság a megkeresésétől
számított 1 éven belül nem válaszol, az ellenőrzési határidő szünetelésének utolsó napja a külföldi hatóság
megkeresésének postára adása napjától számított 1 év.” szöveg,
c)
7/K. § (8) bekezdésben a „folytathatja. A vámhatóság” szövegrész helyébe a „folytathatja és az utólagos
ellenőrzés befejezhető a megkereséssel nem érintett tárgykörben, ha a tényállás e tekintetben tisztázott.
A megkereséssel érintett tárgykörben a vámhatóság” szöveg,
d)
7/K. § (9) bekezdésében az „ellenőrzés a válasz hiányában is befejezhető a megkereséssel nem érintett
tárgykörben, ha a tényállás e tekintetben tisztázott. Ebben az esetben az ellenőrzési határidő szünetelésének
utolsó napja a külföldi hatóság megkeresésének postára adásának napjától számított 1 év. A megkereséssel”
szövegrész helyébe az „ellenőrzést a szünetelés befejeződésétől számított nyitva álló határidőn belül le kell
zárni a megkereséssel érintett tárgykörben is, és a megkereséssel” szöveg,
e)
7/R. § (5) bekezdésében a „veszélyezteti” szövegrész helyébe a „veszélyezteti, továbbá, ha a tényállás az utólagos
ellenőrzéssel érintett ügyletek, vámáru-nyilatkozatok vagy az ügyfél külkereskedelmi tevékenysége egy
részével kapcsolatban megfelelően tisztázásra került” szöveg,
f)
7/S. § (1) bekezdés e) pontjában az „ismételt ellenőrzés tilalmának” szövegrész helyébe az „ellenőrzéssel lezárt
vámeljárás, illetve ellenőrzéssel lezárt időszak” szöveg,
g)
7/S. § (5) bekezdésében az „a határozat meghozatalára” szövegrész helyébe az „a döntés meghozatalára”
szöveg,
h)
47. §-ában az „írásban vállalt” szövegrész helyébe az „írásban, valamint az EK végrehajtási rendelet
222–224. cikkeiben foglalt rendelkezések alkalmazásával elektronikus úton benyújtott nyilatkozatban vállalt”
szöveg,
i)
60. § (1) bekezdésében a „módosíthatja” szövegrész helyébe „több alkalommal is módosíthatja” szöveg,
j)
61/A. § (10) bekezdés a) pontjában a „szemben három” szövegrész helyébe a „szemben a vámigazgatási
bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésének napját megelőző három” szöveg,
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61/A. § (10) bekezdés c) pontjában az „a fizetésre kötelezett vizsgálati időszakban” szövegrész helyébe az „az
utólagos ellenőrzéssel összefüggésben hozott, vámigazgatási bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésének
napját megelőző három évben a fizetésre kötelezett” szöveg,
61/B. § (1) bekezdésében a „módosítását, korrekciós” szövegrész helyébe a „módosítását vagy ismételt
ellenőrzésre a 7/H. § (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, korrekciós” szöveg

lép.

14. A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi
adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás
kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi
XIX. törvény módosítása
62. §		
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés
előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA törvény) a következő
3/A. §-al egészül ki:
„3/A. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazást ad az e törvénnyel kihirdetett Megállapodás 7. cikke alapján érkezett,
a (2) bekezdésben foglalt szövegű értesítéshez kapcsolódóan Magyarország részéről a (2) bekezdésben meghatározott
tartalmú válaszlevél megküldésére.
(2) Az értesítés és az ahhoz kapcsolódó válaszlevél hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar fordítása
a következő:
„On behalf of the Government of the United States of America, I am writing to provide you with notification pursuant
to Article 7 of the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of
Hungary to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA, February 4, 2014, which reads as follows:

Article 7
Consistency in the Application of FATCA to Partner Jurisdictions
1. Hungary shall be granted the benefit of any more favorable terms under Article 4 or Annex I of this Agreement
relating to the application of FATCA to Hungarian Financial Institutions afforded to another Partner Jurisdiction
under a signed bilateral agreement pursuant to which the other Partner Jurisdiction commits to undertake the same
obligations as Hungary described in Articles 2 and 3 of this Agreement, and subject to the same terms and conditions
as described therein and in Articles 5 through 9 of this Agreement.
2. The United States shall notify Hungary of any such more favorable terms, and such more favorable terms shall apply
automatically under this Agreement as if such terms were specified in this Agreement and effective as of the date of
signing of the agreement incorporating the more favorable terms, unless Hungary declines the application thereof.
The Government of the United States of America has signed multiple intergovernmental agreements that include
provisions that are set forth in the attachment to this letter (the “Attachment”). The Attachment uses, as an example,
the provisions of the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of
the British Virgin Islands, signed at Washington on June 30, 2014.
Although the Agreement has not yet entered into force, on behalf of the Government of the United States of America,
I am notifying you that, to the extent the Agreement with Hungary does not contain identical terms to those in
the Attachment, pursuant to Article 7 of the Agreement, Hungary shall be granted the benefit of such more favorable
terms when the Agreement enters into force. If Hungary would like to decline the application of any such terms
when the Agreement enters into force, Hungary may do so by notifying me of this in writing. If you would to decline
the application of any such more favorable terms to the Agreement, I request that you provide this notification in
writing within 90 days.”
“Hereby I kindly inform you that I have received your notification which was sent in the name of the Government
of the United States of America pursuant to Article 7 of the “Agreement between the Government of Hungary and
the Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA”
(hereinafter: FATCA Agreement), enacted in Hungary by the Act no. XIX of 2014, on the application of the more
favorable terms concerning the FATCA Agreement.
Furthermore I inform you that Hungary does not intend to apply the provisions set forth in the intergovernmental
agreement concluded by the United States of America and the Brit Virgin Islands described in the Attachment of
the notification.
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The notification and the relevant Hungarian reply should be promulgated in an act in Hungary, which procedure is
taken take care of.
Please kindly note the above.”
„Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya nevében azért írok Önnek, hogy az Amerikai Egyesült Államok Kormánya
és Magyarország Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás
végrehajtásáról, 2014. február 4-én aláírt Megállapodás 7. cikke alapján értesítsem, amely cikk a következőképpen
rendelkezik:

7. Cikk
Következetesség a FATCA alkalmazásában a Partner Joghatóságok felé
1. Magyarország számára meg kell adni bármely kedvezőbb feltételt az ezen Megállapodás 4. Cikkében vagy I. számú
Mellékletében foglaltak szerint a Magyar Pénzügyi Intézmények FATCA alkalmazására vonatkozóan, melyet egy
másik Partner Joghatóság által aláírt kétoldalú megállapodás biztosít, amennyiben a Partner Joghatóság ugyanolyan
kötelezettségeket vállal, mint Magyarország ezen Megállapodás 2. és 3. Cikkében, és amennyiben ezekre ugyanolyan
feltételek vonatkoznak, mint ezen Megállapodás 5. Cikkétől a 9. Cikkéig foglaltakban.
2. Az Egyesült Államoknak minden ilyen kedvezőbb feltételről értesítenie kell Magyarországot, és az ilyen kedvezőbb
feltételek ezen Megállapodás tekintetében automatikusan érvényesek olyan módon, mintha a Megállapodás
tartalmazná ezeket és a kedvezőbb feltételeket magában foglaló megállapodás aláírásának napján válnak hatályossá,
kivéve, ha Magyarország nem él ezek alkalmazásának jogával.
Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya több olyan kormányközi megállapodást kötött, amely jelen levél
mellékletében (a „Melléklet”) meghatározott rendelkezéseket foglalja magába. A Melléklet példaként az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya és a Brit Virgin-szigetek Kormánya között Washingtonban, 2014. június 30-án aláírt
Egyezmény rendelkezéseit használja.
Habár az Egyezmény még nem lépett hatályba, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának nevében értesítem, hogy
amennyiben a Magyarországgal kötött Megállapodás nem tartalmaz a Mellékletben foglaltakkal azonos feltételeket,
a Megállapodás 7. cikkének értelmében Magyarország számára biztosítani kell a kedvezőbb feltételekből származó
kedvezményt, amikor az Egyezmény hatályba lép. Ha Magyarország el kívánja utasítani bármely ilyen feltétel
alkalmazását, amikor az Egyezmény hatályba lép, Magyarország megteheti ezt egy részemre küldött írásbeli értesítés
révén. Amennyiben el kívánják utasítani a kedvezőbb feltételeinek alkalmazását a Megállapodáshoz kapcsolódóan,
kérem, hogy az erről szóló írásbeli értesítést részemre 90 napon belül írásban elküldeni szíveskedjenek.”
„Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyarországon a 2014. évi XIX. törvénnyel kihirdetésre került, a „Magyarország
Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról
és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás” (a továbbiakban: FATCA Megállapodás) 7. cikkének
értelmében a FATCA Megállapodást érintő kedvezőbb feltételek alkalmazása kapcsán küldött értesítését köszönettel
megkaptam.
Tájékoztatom továbbá, hogy Magyarország nem kívánja alkalmazni az Amerikai Egyesült Államok Kormányának
nevében küldött levelének Mellékleteként bemutatott, az Amerikai Egyesült Államok és a Brit Virgin-szigetek között
létrejött kormányközi megállapodás rendelkezéseit a FATCA Megállapodás vonatkozásában.
A FATCA Megállapodás 7. cikkének keretében küldött, a kedvezőbb feltételek alkalmazásáról szóló amerikai értesítést
és az erre vonatkozó magyar választ Magyarországon törvényi szinten ki kell hirdetni, amiről gondoskodni fogunk.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.””

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. Hatálybalépés
63. §

(1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 61. § h) pontja 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.
(3) A 45–56. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
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16. Az Európai Unió jogának való megfelelés
64. §		
E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a)
a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi
kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
június 26-i 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
b)
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 szóló 2013.
október 22-i 2013/50/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez
„1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez

A mérleg előírt tagolása
„A” változat
Eszközök (aktívák)
A. Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
1.
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.
Vagyoni értékű jogok
4.
Szellemi termékek
5.
Üzleti vagy cégérték
6.
Immateriális javakra adott előlegek
7.
Immateriális javak értékhelyesbítése
II.
Tárgyi eszközök
1.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.
Műszaki berendezések, gépek, járművek
3.
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4.
Tenyészállatok
5.
Beruházások, felújítások
6.
Beruházásokra adott előlegek
7.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.
Befektetett pénzügyi eszközök
1.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3.
Tartós jelentős tulajdoni részesedés
4.
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5.
Egyéb tartós részesedés
6.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
7.
Egyéb tartósan adott kölcsön
8.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
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9.
10.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök
I.
Készletek
1.
Anyagok
2.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
3.
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4.
Késztermékek
5.
Áruk
6.
Készletekre adott előlegek
II.
Követelések
1.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3.
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
5.
Váltókövetelések
6.
Egyéb követelések
7.
Követelések értékelési különbözete
8.
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III.
Értékpapírok
1.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.
Jelentős tulajdoni részesedés
3.
Egyéb részesedés
4.
Saját részvények, saját üzletrészek
5.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
6.
Értékpapírok értékelési különbözete
IV.
Pénzeszközök
1.
Pénztár, csekkek
2.
Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások
1.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2.
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3.
Halasztott ráfordítások
Eszközök összesen
Források (passzívák)
D. Saját tőke
I.
Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II.
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)
III.
Tőketartalék
IV.
Eredménytartalék
V.
Lekötött tartalék
VI.
Értékelési tartalék
1.
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2.
Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. Adózott eredmény
E. Céltartalékok
1.
Céltartalék a várható kötelezettségekre
2.
Céltartalék a jövőbeni költségekre
3.
Egyéb céltartalék
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F. Kötelezettségek
I.
Hátrasorolt kötelezettségek
1.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2.
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben
3.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
1.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.
Átváltoztatható és átváltozó kötvények
3.
Tartozások kötvénykibocsátásból
4.
Beruházási és fejlesztési hitelek
5.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7.
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben
8.
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
9.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III.
Rövid lejáratú kötelezettségek
1.
Rövid lejáratú kölcsönök
– ebből: az átváltozt5atható és átváltozó kötvények
2.
Rövid lejáratú hitelek
3.
Vevőktől kapott előlegek
4.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5.
Váltótartozások
6.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7.
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben
8.
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
9.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
10.
Kötelezettségek értékelési különbözete
11.
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
G. Passzív időbeli elhatárolások
1.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2.
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3.
Halasztott bevételek
Források összesen

A mérleg előírt tagolása
„B” változat
A. Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
1.
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.
Vagyoni értékű jogok
4.
Szellemi termékek
5.
Üzleti vagy cégérték
6.
Immateriális javakra adott előlegek
7.
Immateriális javak értékhelyesbítése
II.
Tárgyi eszközök
1.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.
Műszaki berendezések, gépek, járművek
3.
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4.
Tenyészállatok
5.
Beruházások, felújítások
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III.

6.
Beruházásokra adott előlegek
7.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
Befektetett pénzügyi eszközök
1.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3.
Tartós jelentős tulajdoni részesedés
4.
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5.
Egyéb tartós részesedés
6.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
7.
Egyéb tartósan adott kölcsön
8.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
9.
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
10.
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök
I.
Készletek
1.
Anyagok
2.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
3.
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4.
Késztermékek
5.
Áruk
6.
Készletekre adott előlegek
II.
Követelések
1.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3.
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
5.
Váltókövetelések
6.
Egyéb követelések
7.
Követelések értékelési különbözete
8.
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III.
Értékpapírok
1.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.
Jelentős tulajdoni részesedés
3.
Egyéb részesedés
4.
Saját részvények, saját üzletrészek
5.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
6.
Értékpapírok értékelési különbözete
IV.
Pénzeszközök
1.
Pénztár, csekkek
2.
Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások
1.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2.
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3.
Halasztott ráfordítások
D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek
1.
Rövid lejáratú kölcsönök
– ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények
2.
Rövid lejáratú hitelek
3.
Vevőktől kapott előlegek
4.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5.
Váltótartozások
6.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
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Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek értékelési különbözete
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

E. Passzív időbeli elhatárolások
1.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2.
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3.
Halasztott bevételek
F. Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek különbözete
(B+C–D–E)
G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezettségek levonása után
(A ± F)
H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
I.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
1.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.
Átváltoztatható és átváltozó kötvények
3.
Tartozások kötvénykibocsátásból
4.
Beruházási és fejlesztési hitelek
5.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7.
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8.
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
9.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
II.
Hátrasorolt kötelezettségek
1.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2.
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
3.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
I.
Céltartalékok
1.
Céltartalék a várható kötelezettségekre
2.
Céltartalék a jövőbeni költségekre
3.
Egyéb céltartalék
J. Saját tőke
I.
Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II.
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)
III.
Tőketartalék
IV.
Eredménytartalék
V.
Lekötött tartalék
VI.
Értékelési tartalék
1.
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2.
Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. Adózott eredmény”
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7. szám

2. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez
„2. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez

Az eredménykimutatás előírt tagolása
(összköltség eljárással)
01.
02.
I.
03.
04.
II.
III.
05.
06.
07.
08.
09.
IV.
10.
11.
12.
V.
VI.
VII.
A.
13.
14.
15.
16.
17.
VIII.
18.
19.
20.
21.
22.
IX.
B.
C.
X.
D.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
Saját termelésű készletek állományváltozása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III–IV–V–VI–VII)
Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Ebből: értékelési különbözet
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Ebből: értékelési különbözet
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)
Pénzügyi műveletek eredménye (VIII–IX)
Adózás előtti eredmény (±A±B)
Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény (±C–X)”
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3. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez
„3. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez

Az eredménykimutatás előírt tagolása
(forgalmi költség eljárással)
01.
02.
I.
03.
04.
05.
II.
III.
06.
07.
08.
IV.
V.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)
Értékesítés bruttó eredménye (I-II)
Értékesítési, forgalmazási költségek
Igazgatási költségek
Egyéb általános költségek
Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)
Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
VI.
Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
A.
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±III–IV+V–VI)
A következő sorok értelemszerűen megegyeznek a 2. számú melléklet 13–22. és VIII–X., valamint a B–D. soraival.”

4. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez
Az Szt. 4. számú melléklet C. pontjának V. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„V. Egyszerűsített beszámoló adózott eredménye”

5. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez
(1) Az Szt. 5. számú melléklet H. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„H. Adózott eredmény (G–18)”
(2) Hatályát veszti az Szt. 5. számú melléklet H. pontját követő I. pontja.
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7. szám

6. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez
„6. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
I.		 Az összevont (konszolidált) mérleg előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el
az 1. számú melléklet „A” változata szerinti mérleg tagolásától
1. Az A/III. pont kiegészül az alábbi 11. sorral:
„11. Tőkekonszolidációs különbözet
– leányvállalatokból
– társult vállalkozásokból”
2. A B/II. pont kiegészül az alábbi 9. sorral:
„9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés”
3. A „VII. Adózott eredmény” sor helyett a „VII. Korrigált adózott eredmény” sort kell felvenni.
4. A D. Saját tőke sor az alábbi sorokkal egészül ki:
„VIII. Leányvállalati saját tőke változás (±)
IX. Konszolidáció miatti változások (±)
– adósságkonszolidálás különbözetéből
– közbenső eredmény különbözetéből
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése”
5. Az F/I. pont az alábbi 5. sorral egészül ki:
„5. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból”
6. Az F/III. pont az alábbi 12. sorral egészül ki:
„12. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás”
A tagolás értelemszerűen alkalmazandó az 1. számú melléklet „B” változata szerinti mérlegnél is.

II.		 Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el
a 2. számú melléklet szerinti eredménykimutatás tagolásától
1. A „III. Egyéb bevételek” sor az alábbi sorral egészül ki:
„III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet”
2. A „VII. Egyéb ráfordítások” sor az alábbi sorral egészül ki:
„VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet”
3. A „13. Kapott (járó) osztalék és részesedés” sor helyett a következő sorokat kell felvenni: „13/a. Kapott osztalékok
társult vállalkozástól”
„13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól”
4. A „X. Adófizetési kötelezettség” sor az alábbi sorral egészül ki:
„X/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±)”
5. Az „Adózott eredmény” sor után az alábbi sorokat kell felvenni:
„Adózott eredmény
Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése
Korrigált adózott eredmény””
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A Kormány 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával
összefüggő módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
az 1. §, a 3. §–29. §, a 2., az 5., a 16., a 22., a 24., a 37. és a 42. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 6., a 7., a 8., a 9., a 12., a 13., a 14., a 35., a 38., a 39., a 40. és a 41. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 25. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 30. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRA VONATKOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az „[Az Áht. 6/B. §
(1) bekezdéséhez]” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„[Az Áht. 6/B. §-ához]
1/B. § (1) A fejezetet irányító szerv mint költségvetési szerv és mint fejezetet irányító szerv e két feladatkörében külön
félként eljárva szerződést nem köthet, más magánjogi kötelmet nem vállalhat.
(2) A fejezetet irányító szerv az e minőségében az irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szervekre általa
előírt követelményeket költségvetési szervként teljesíti.
(3) A kormányhivatal a központi költségvetés tervezéséhez (15–18. §), a költségvetési maradvány elszámolásához
(150–154. §) és a beszámoláshoz (160. § és 161. §) kapcsolódóan megtett intézkedéseiről tájékoztatja azt a fejezetet
irányító szervet, amely fejezethez a központi költségvetésben címrend szerint kapcsolódik.
1/C. § A központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap nem költségvetési
szervi formában működő kezelő szervének az általa kezelt központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat,
elkülönített állami pénzalap
a) előirányzataira nézve el kell készítenie a 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatot,
b) előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáért felelős szervezeti egységei vezetőjére a 11. §-t és a 12. §-t, alkalmazottaira az 55. § (3) bekezdését kell
alkalmazni.
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1/D. § A központi költségvetés
a) XLIII. fejezetébe sorolt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló
központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve az MNV Zrt.,
b) XI. fejezetébe sorolt, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
MFB Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési
kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve az MFB Zrt.”
2. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az „[Az Áht.
13. § (2) bekezdéséhez]” alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 5/A. §-a szerinti előrejelzést az azt alátámasztó módszerekkel, feltevésekkel és
vonatkozó paraméterekkel együtt április 30-áig és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat Országgyűlésnek
történő benyújtásáig készíti el, és teszi közzé az általa vezetett minisztérium honlapján. Az előrejelzés készítése során
a korábbi előrejelzések (4) bekezdés szerinti értékelését figyelembe kell venni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előrejelzések tartalmazzák az Európai Bizottság által készített legújabb előrejelzésekhez
képest a különbségeket, jelentős eltérések esetén az eltérés indokát.
(3) A makrogazdasági és költségvetési előrejelzésekben érzékenységvizsgálat keretében meg kell vizsgálni
– a növekedésre és a kamatlábak változására vonatkozó különböző feltételezések esetén – a fő költségvetési változók
alakulásának pályáját. A makrogazdasági és költségvetési előrejelzésekben alkalmazott alternatív feltételezések
tartományának megválasztásakor az előrejelzések múltbeli megbízhatósága az irányadó, továbbá törekedni kell
a vonatkozó kockázati forgatókönyvek figyelembevételére.
(4) Az államháztartásért felelős miniszter a központi költségvetési tervezéshez felhasznált makrogazdasági és
költségvetési előrejelzéseket évente egyszer objektív kritériumok alapján átfogóan értékeli, többek között utólagos
értékeléssel is. Az értékelés módszertanát – ideértve az objektív kritériumok meghatározását –, menetét, időzítését
és az értékelés eredményét az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi. Ha az értékelés alapján legalább
négy egymást követő évben a makrogazdasági előrejelzések tekintetében jelentős eltérés mutatkozik, az előrejelzés
módszertanát vagy annak paramétereit meg kell változtatni.”
3. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„33. § (1) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk
irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási
tanács elnöke vagy a térségi fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési
szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének
határidejét – év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését –
követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.
(3) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi
költségvetésének elkészítésére a (2) bekezdést kell alkalmazni, azzal, hogy önkormányzati hivatalon az Áht. 6/C. §
(2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint az adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős szervet kell érteni.”
4. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 34/B. §-sal
egészül ki:
„34/B. § A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más
költségvetési szerv részére történő átadása esetén az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint
a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás,
illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi
előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.”
5. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás során a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai a 36. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben növelhetők, az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő
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szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata pedig csak a K1. Személyi juttatások rovatai költségvetési
kiadási előirányzatai terhére növelhető.”
6. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az „[Az Áht. 39. §-ához]”
alcíme helyébe a következő alcím lép:
„[Az Áht. 39. §-ához]
61. § (1) Költségvetési főfelügyelői, felügyelői megbízás annak a természetes személynek adható, aki a felsőoktatásban
szerzett gazdasági szakképzettséggel és a kijelölés évét megelőző tíz évben legalább hároméves költségvetési
gyakorlattal rendelkezik, továbbá írásban nyilatkozik arról, hogy a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kizáró okok
a tekintetében nem állnak fenn.
(2) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervnél, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó
költségvetési szervnél, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervénél
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: kijelölt szerv) nem lehet költségvetési főfelügyelő, felügyelő
az a természetes személy, aki
a) a kijelölt szervvel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
b) a kijelölést megelőző három évben a kijelölt szervnél foglalkoztatásra irányuló, illetve rendszeres vagy tartós
megbízási, vállalkozási jogviszonyban állt, vagy
c) a kijelölt szervnél döntéshozói, kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, teljesítés igazolói, utalványozási,
érvényesítési jogkörrel felruházott személy közeli hozzátartozója.
(3) Az állam legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságnál (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
állami tulajdonú gazdasági társaság) nem lehet költségvetési főfelügyelő, felügyelő az a természetes személy, aki
a) az állami tulajdonú gazdasági társaság tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként vagy megbízáson alapuló
meghatalmazás alapján eljáró szervnél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, az állami tulajdonú gazdasági
társasággal rendszeres vagy tartós megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll, az állami tulajdonú gazdasági
társaság vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja,
b) a kijelölést megelőző három évben az állami tulajdonú gazdasági társaság tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként
vagy megbízáson alapuló meghatalmazás alapján eljáró szervnél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt,
az állami tulajdonú gazdasági társasággal rendszeres vagy tartós megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban állt,
az állami tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja volt, vagy
c) az állami tulajdonú gazdasági társaságnál döntéshozói jogkörrel felruházott vagy pénzügyi-gazdasági feladatokat
ellátó személy közeli hozzátartozója.
(4) A költségvetési főfelügyelőt, felügyelőt az államháztartásért felelős miniszter megbízólevéllel látja el, amely
tartalmazza
a) a kijelölt szerv, az állami tulajdonú gazdasági társaság megnevezését,
b) annak megjelölését, hogy a megbízatás költségvetési főfelügyelői vagy felügyelői feladatkör ellátására vonatkozik,
c) a költségvetési főfelügyelő, felügyelő nevét és
d) a megbízatás időtartamát.
61/A. § (1) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő a kijelölt szerv tekintetében
a) előzetesen véleményezi
aa) a kijelölt szerv 13. § (2) és (3) bekezdése szerinti szabályzatait,
ab) a kötelezettségvállalásra irányuló eljárásokat,
ac) a tervezéssel, gazdálkodással és beszámolással összefüggő intézkedéseket, és
b) szükség esetén javaslatot tesz, ajánlást fogalmaz meg a belső információáramlások, gazdálkodási folyamatok,
érdekeltségi rendszerek átalakítására, továbbá a szakmai szabályozással összefüggésben, amelyre a kijelölt szerv
vezetője a javaslat, ajánlás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban véleményt nyilvánít.
(2) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja alkalmazásában tervezéssel, gazdálkodással, beszámolással összefüggő
intézkedés
a) a bevétel beszedésére irányuló intézkedés,
b) a kijelölt szerv kincstári és elemi költségvetése, maradvány-elszámolása,
c) a költségvetési főfelügyelő, felügyelő által előre meghatározott körben az előirányzatok módosítására,
átcsoportosítására irányuló intézkedés,
d) az elrendelt zárolás végrehajtására irányuló intézkedés,
e) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból többletforrás biztosítására irányuló igény,
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f ) a 130. § (3) bekezdése szerinti előrehozásra irányuló kérelem, és
g) az eszközök értékesítésére és selejtezésére irányuló intézkedés.
(3) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő az állami tulajdonú gazdasági társaság tekintetében előzetesen
véleményezi a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz nyújtott költségvetési támogatás
felhasználásával összefüggő intézkedéseket, különösen az azzal összefüggésben megkötött szerződéseket és
a szerződő fél kiválasztására irányuló eljárást.
(4) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő jogosult a kijelölt szerv, illetve az állami tulajdonú gazdasági társaság
tekintetében érvényes titoktartási követelmények szerinti nyilatkozatok megtételét követően a kijelölt szerv
kezelésében lévő, közpénz felhasználásával összefüggő adatot, illetve az állami tulajdonú gazdasági társaság
kezelésében lévő, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz nyújtott költségvetési
támogatás felhasználásával összefüggő adatot – ideértve az üzleti vagy más titoknak minősülő adatokat is –
megismerni, az azokat tartalmazó iratokba vagy egyéb adathordozókba betekinteni. A költségvetési főfelügyelő,
felügyelő minősített adatot kizárólag a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott személyi
biztonsági feltételek teljesülése esetén ismerhet meg. A nemzetbiztonsági szolgálatoknál folytatott tevékenysége
során a költségvetési főfelügyelő, felügyelő nem ismerheti meg azokat az adatokat, amelyek a titkos információgyűjtés
során keletkezett információra, forrására vagy az alkalmazott titkos információgyűjtő módszer konkrét jellegére
utalnak.
(5) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő az (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja és a (3) bekezdésben
meghatározott intézkedések tekintetében a kijelölt szerv vezetőjénél, illetve az állami tulajdonú gazdasági társaság
vezető tisztségviselőjénél kifogással élhet. A kifogás eredménytelensége esetén a költségvetési főfelügyelő, felügyelő
javaslatot tehet az intézkedés felfüggesztésére. Az indokolt javaslatot kijelölt szerv esetén annak vezetőjének,
a fejezetet irányító szerv vezetőjének és az államháztartásért felelős miniszternek, állami tulajdonú gazdasági társaság
esetén az állami tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, az állami tulajdonú gazdasági társaság
tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként eljáró szervezet vezetőjének és az államháztartásért felelős miniszternek
kell megküldeni. Az intézkedés az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyása esetén hajtható végre.
61/B. § (1) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő munkájához a Kincstár, a kijelölt szerv és az állami tulajdonú gazdasági
társaság rendelkezésre bocsátja a 61/A. § szerinti intézkedések dokumentumait, az arra vonatkozó összefoglaló,
és a különböző adatbázisokból, nyilvántartásokból rendelkezésre álló részletes adatokat, elkészíti a költségvetési
főfelügyelő, felügyelő által kért dokumentumokat.
(2) A 61/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedések dokumentumait azok tervezett kiadmányozását – e rendelet
szabályai szerint előzetes pénzügyi ellenjegyzést igénylő intézkedés esetén annak pénzügyi ellenjegyzését –,
a 61/A. § (3) bekezdése szerinti intézkedések dokumentumait a tervezett intézkedések megtételét legalább három
munkanappal megelőzően meg kell küldeni a költségvetési főfelügyelőnek, felügyelőnek. Ha a költségvetési
főfelügyelő, felügyelő a kézhezvételtől számított három munkanapon belül a megküldött dokumentumokkal
kapcsolatban nem nyilatkozik, az intézkedés megtételére sor kerülhet.
(3) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő elhelyezéséhez szükséges feltételeket a kijelölt szerv, illetve az állami
tulajdonú gazdasági társaság biztosítja.
(4) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő működésével összefüggő kiadásokat az államháztartásért felelős miniszter
irányítása alatt álló fejezetben kell biztosítani.
61/C. § (1) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő tevékenységéről havonta írásban beszámol az államháztartásért
felelős miniszternek, valamint kijelölt szerv esetén a fejezetet irányító szerv vezetőjének, állami tulajdonú gazdasági
társaság esetén az állami tulajdonú gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlójának.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a költségvetési főfelügyelő, felügyelő az államháztartásért felelős miniszter
felhívására is köteles a tevékenységéről beszámolni.
(3) A költségvetési főfelügyelőt, felügyelőt akadályoztatása esetén az államháztartásért felelős miniszter által
megbízott másik költségvetési főfelügyelő, felügyelő teljes jogkörrel helyettesíti.”
7. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 66. § (2) bekezdése
a következő 17a. ponttal egészül ki:
(A pályázati kiírás tartalmazza)
„17a. a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint
nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást,”
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8. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a pályázat műszaki megfelelőségének, műszaki vagy pénzügyi megvalósíthatóságának megítélése
különleges szaktudást igényel, a támogató a támogatási döntés meghozatalához e kérdések tekintetében szakértőt
vehet igénybe.”
9. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a kedvezményezett három éven belül több alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz,
és a (3) bekezdésben meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, a (3) bekezdésben meghatározott
okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolni, a további pályázatban pedig nyilatkozni arról, hogy
a (3) bekezdésben meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak.”
10. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a pályázati kiírás célja másképp nem biztosítható, a támogató a felszabaduló összeg hatékony felhasználása
céljából az (1) bekezdéstől eltérően a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorára tekintet nélkül nyújthat
költségvetési támogatást.”
11. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti esetben]
„b) a 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a kedvezményezett – a nem nettó finanszírozás keretében folyósított
költségvetési támogatás esetében költségvetési évben lemondással és (a részletfizetés iránti kérelem benyújtása
kivételével) a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolás csatolásával együtt, a költségvetési
támogatás folyósítását követő évben kizárólag a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolással –
a Kincstár útján teljesíti a támogató felé.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 78. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nem nettó finanszírozás keretében folyósított költségvetési támogatásról való lemondást legkésőbb
a költségvetési év november 30-áig lehet benyújtani. A lemondás hibáinak, hiányosságainak pótlására a 70. §
(3) bekezdését kell alkalmazni. A hibátlan, hiánytalan lemondást a benyújtást vagy a hiánypótlás teljesítését követő öt
napon belül a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek megküldi.”

12. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben a kifizetés feltétele, hogy a kedvezményezett a számla
költségvetési támogatáson felüli összege kifizetését igazolja. Ha a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik,
az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti kifizetés elszámolására a beszámolóban nincs lehetőség.”
13. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő [Az Áht.
52. §-ához] alcímmel egészül ki:
„[Az Áht. 52. §-ához]
91/A. § A költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a kedvezményezett közbeszerzési eljárást és
más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználását
biztosítsa.”
14. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét
az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.
Ha a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, a támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben
meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni.”
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(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem kell alkalmazni a (4) bekezdést a Nemzeti Kulturális Alapból biztosított költségvetési támogatások esetén, ha
az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot
nem éri el, nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét és nem ütközik az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokba.”
15. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-a a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Kezelő szerv kijelölése vagy lebonyolító szerv, illetve közreműködő szervezet igénybevétele esetén a kezelő
szerv, a lebonyolító szerv, illetve a közreműködő szerv, ennek hiányában a támogató – ha a kifogásban foglaltakkal
egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja
a kifogást a fejezetet irányító szervnek.”
16. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 105/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„105/A. § A támogatás igénylése és módosítása megalapozottságának ellenőrzését végző személyre
a 109. § (4) bekezdését alkalmazni kell. Ha a támogatás igénylésének és módosításának megalapozottsága ellenőrzése
során helyszíni ellenőrzésre kerül sor, a helyszíni ellenőrzésre a 109/A–109/C. §-t kell alkalmazni.”
17. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az „[Az Áht. 57. §
(1) és (2) bekezdéséhez]” alcíme a következő 105/B. §-sal egészül ki:
„105/B. § A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó,
a 111. § b)–h) pontja szerinti, nem feladatmutató alapján járó támogatások esetén az igénylés a központi
költségvetésről szóló törvényben előírtak szerint, a lemondás a 78. § (2) bekezdés b) pontja és a 97. §, a visszafizetés
a 99. § (5) bekezdése, a kamatok megállapítása a 98. § szerint történik.”
18. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 106. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Áht. 57. § (3) bekezdése szerinti határozatot a Kincstár az utolsó adatszolgáltatás-módosítási határidő leteltét
megelőző ötödik napig hozza meg.”
19. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az „[Az Áht. 59. §-ához]”
alcíme a következő 109/A–109/D. §-sal egészül ki:
„109/A. § (1) A felülvizsgálat során az Áht. 59. § (2) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzésre az Igazgatóság vezetője
által kiadott ellenőrzési terv és az ellenőrök számára általa kiadott megbízólevél alapján kerülhet sor.
(2) Az ellenőrzési terv tartalmazza
a) a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,
b) a helyszíni ellenőrzéssel érintett szerv nevét, székhelyét,
c) a helyszíni ellenőrzés során érintett intézményi kört,
d) a helyszíni ellenőrzéssel érintett támogatások jogcímeit, az egyes jogcímekre vonatkozó vizsgálati szempontokat,
e) a helyszíni ellenőrzéssel érintett időszakot,
f ) a helyszíni ellenőrzés kezdő időpontját, várható időtartamát,
g) a helyszíni ellenőrzést végzők nevét, beosztását.
(3) A helyszíni ellenőrzés vezetőjének kezdeményezésére az Igazgatóság vezetője dönthet az ellenőrzési terv
módosításáról, kiegészítéséről.
(4) A megbízólevél tartalmazza
a) az ellenőrzést végzők nevét, beosztását, kincstári azonosító kártya számát,
b) az ellenőrzés elvégzésére felhatalmazó jogszabályra történő hivatkozást,
c) az ellenőrzési terv számát,
d) az ellenőrzés tárgyát,
e) a megbízólevél érvényességi idejét,
f ) az ellenőrzés kezdő időpontját, várható időtartamát.
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109/B. § A helyszíni ellenőrzésről szóló értesítés tartalmazza a helyszíni ellenőrzés célját és a helyszíni ellenőrzéssel
érintett költségvetési szervek megnevezését. Az értesítést az Igazgatóság vezetője úgy közli, hogy azt a polgármester
a helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt legalább öt nappal kézhez kapja. A polgármester az Igazgatóság értesítése
alapján haladéktalanul tájékoztatja a helyszíni ellenőrzésről az érintett költségvetési szervek vezetőit.
109/C. § (1) Az ellenőrzés vezetője felelős
a) a helyszíni ellenőrzés előkészítéséért, a helyszíni ellenőrzés megszervezéséért,
b) az ellenőrök – a helyszíni ellenőrzés során – írásba foglalt megállapításai alapján a jegyzőkönyv elkészítéséért,
az ellenőrzés megállapításainak valódiságáért és helytállóságáért,
c) a helyszíni ellenőrzés határidőben történő lefolytatásáért,
d) a lefoglalásról szóló jegyzőkönyv kibocsátásáért,
e) a készített iratoknak és iratmásolatoknak az ellenőrzés dokumentációjába történő elhelyezéséért.
(2) Az ellenőr jogosult
a) a helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és más önkormányzati költségvetési szerv által végzett felügyeleti
ellenőrzés, belső ellenőrzés és a törvényességi felügyeletet ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal és más ellenőrzést
végző közigazgatási szerv megállapításait felhasználni,
b) az ellenőrzött helyi önkormányzat polgármesterétől és jegyzőjétől, továbbá az ellenőrzött szerv vezetőjétől
a rendelkezésére bocsátott dokumentáció, adatok teljességéről nyilatkozatot (a továbbiakban: teljességi nyilatkozat)
kérni,
c) a helyszíni ellenőrzés során a tényállás tisztázásához szükséges adatokat – szükség esetén segédtáblázatok
segítségével, az adatok védelmének megfelelő biztosítása mellett – írásban vagy elektronikusan rögzíteni.
(3) Az ellenőr köteles
a) az ellenőrzési feladatot oly módon végrehajtani, hogy minden, az ügyhöz tartozó lényeges tény megállapításra,
feltárásra kerüljön,
b) a megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő
bizonyítékokkal alátámasztani,
c) az ellenőrzött szerv biztonsági szabályait és munkarendjét figyelembe venni.
(4) Az ellenőrzött szerv vezetője a helyszíni ellenőrzést végző személyekkel való kapcsolattartásra kapcsolattartót
(a továbbiakban: kapcsolattartó) jelölhet ki. Ha az ellenőrzött szerv vezetője nem jelöl ki kapcsolattartót,
az ellenőrzött szerv vezetőjét kell kapcsolattartónak tekinteni. Az ellenőrzött szerv vezetője felelősséggel tartozik
annak biztosításáért, hogy a képviseletében a kapcsolattartó teljes jogkörrel eljárhasson.
(5) Az ellenőrzött szerv vezetője jogosult
a) az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okirat és megbízólevelének bemutatását kérni, ennek
hiányában az együttműködést megtagadni,
b) a helyszíni ellenőrzés megállapításait megismerni.
(6) Az (5) bekezdés a) pontját az ellenőrzött szerv kapcsolattartója és alkalmazottai tekintetében is alkalmazni kell.
(7) Az ellenőrzött szerv vezetője, kapcsolattartója és alkalmazottja köteles a helyszíni ellenőrzés végrehajtását
elősegíteni, ennek keretében
a) az ellenőr által kért adatszolgáltatásokat, dokumentumokat iratjegyzék kíséretében határidőre – az általa kért
módon és formában – átadni vagy megküldeni,
b) az ellenőrök számára megfelelő munkakörülményeket biztosítani,
c) az ellenőrökkel együttműködni és velük folyamatosan kapcsolatot tartani, és
d) a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okiratok, adatok) teljességéről felhívásra nyilatkozni.
109/D. § A felülvizsgálat során megállapított eltérések bizonyítékainak megismerését és a további bizonyításra irányuló
indítvány megtételét a Ket. 70. §-a szerint kell biztosítani. Helyszíni ellenőrzés esetén a bizonyítékok ismertetésének
a helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyv átadása vagy megküldése minősül.”
20. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 111. §-a a következő
f )–h) ponttal egészül ki:
(A visszafizetési kötelezettség, illetve a helyi önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás átutalásra kerülő összegének
megállapítása és teljesítése során)
„f ) a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása összegét,
g) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása összegét, és
h) a szociális ágazati pótlék összegét”
(kell figyelembe venni.)
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21. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 113. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a visszafizetett támogatás a teljes visszafizetési kötelezettségre nem nyújt fedezetet, a teljesítést először
az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet költségvetési kiadási előirányzatai terhére nyújtott költségvetési
támogatások jogosulatlanul igénybe vett részére az igénybevétel szerinti sorrendben, majd a helyi önkormányzat
általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összegére, ezt követően az ügyleti kamatra
és a késedelmi kamatra kell elszámolni.”
22. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 114. § b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[Az Áht. 60/A. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízást a Kincstár akkor nyújtja be, ha a helyi önkormányzat]
„b) az Áht. 58. §-a szerinti elszámolásban megállapított fizetési kötelezettségét a 113. § (2) bekezdésében
meghatározott határidő leteltét, vagy”
(követő kilencven napon belül nem teljesítette.)
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 114. §-a a következő
c) ponttal egészül ki:
[Az Áht. 60/A. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízást a Kincstár akkor nyújtja be, ha a helyi önkormányzat]
„c) az Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálat keretében megállapított fizetési kötelezettségét a határozat jogerőre
emelkedését”
(követő kilencven napon belül nem teljesítette.)

23. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/D. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„115/D. § Az ellenőrzött szerv vezetője, a 109/C. § (4) bekezdése szerint kijelölt kapcsolattartó és alkalmazottja,
valamint a kincstári ellenőr jogaira és kötelességeire a 109/C. § (2), (3) és (5)–(7) bekezdését kell alkalmazni.”
24. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. §-a a következő
(5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Költségvetési szerv átalakítása esetén az átalakítással érintett költségvetési szerv létesítő okiratának módosítására
vagy törzskönyvi nyilvántartásból történő törlésére és a jogutód költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzésére vagy létesítő okiratának módosítására vonatkozó kérelmet úgy kell benyújtani, hogy azok
egyidejűleg a Kincstár számára rendelkezésre álljanak. A Kincstár az átalakítással érintett költségvetési szerv
tekintetében beálló változást a jogutód költségvetési szervet érintő bejegyzéssel egyidejűleg, a jogutód költségvetési
szerv bejegyzésével együtt vezeti át a törzskönyvi nyilvántartásban.
(5b) A Kincstár jogutód nélküli megszűnés esetén a megszüntető szerv bejelentésétől vagy a megszűnést meghatározó
törvényi rendelkezés hatálybalépésétől, jogutóddal történő megszűnés esetén a jogutód bejelentésétől számított
tizenöt napon belül, a jogutód feltüntetésével törli a nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személyt a törzskönyvi
nyilvántartásból.”
25. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 167/H. §-sal
egészül ki:
„167/H. § (1) A Kincstár a jogszabálysértő bejegyzést akkor törölheti, a hibás bejegyzést akkor javíthatja vagy
az elmulasztott bejegyzést akkor pótolhatja, ha az annak alapjául szolgáló adat, körülmény jogszabályból következik,
arról a Kincstárnak hivatalos tudomása van, illetve a törzskönyvi jogi személy vagy az irányító szerv adatszolgáltatása
alapján megállapítható.
(2) Az Áht. 105/B. § (2) bekezdése alapján kiszabható bírság összege legfeljebb ötszázezer forint lehet. A bírság
kiszabásánál a Kincstár mérlegeli az eset összes körülményét, a kötelezettségszegő jogellenes magatartásának
súlyát, gyakoriságát. A körülmények mérlegelése alapján a Kincstár a kötelezettségszegés súlyához igazodó, arányos
bírságot szab ki, vagy indokolt esetben a bírság kiszabását mellőzi.”
26. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/J. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„167/J. § (1) A törzskönyvi nyilvántartás fennálló és törölt adatai, az alapító okiratok és a megszüntető okiratok
nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, továbbá azok adatai elektronikus úton is
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hozzáférhetők. A Kincstár a törzskönyvi nyilvántartás (2) bekezdés szerinti adatait honlapján keresztül is elérhetővé
teszi.
(2) A törzskönyvi jogi személynek a Kincstár honlapján közzéteendő, azon elérhető és kereshető adatai:
1. a törzskönyvi jogi személy megnevezése, székhelye, PIR száma, adószáma, statisztikai számjele és államháztartási
egyedi azonosító száma, a köznevelési intézményként működő költségvetési szerv OM azonosítója, valamint
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatot ellátó költségvetési szerv ágazati azonosítója,
2. a törzskönyvi jogi személy alaptevékenységének államháztartási szakágazata és fő TEÁOR kódja,
3. az államháztartás
a) központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetében annak fejezetrend szerinti besorolása,
b) önkormányzati alrendszerébe tartozó törzskönyvi jogi személy esetében a megye száma, pénzügyi körzet száma
és neve,
4. a törzskönyvi jogi személy vezetőjének neve és kinevezésének időpontja,
5. a költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat
alkalmazó egyéb jogi személy alapításának és megszüntetésének időpontja, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács létrejöttének és megszűnésének időpontja,
6. a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés és törlés időpontja,
7. a költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat
alkalmazó egyéb jogi személy alapítójának, irányító szervének vagy felügyeleti szervének és – ha van – fenntartójának
megnevezése, székhelye, PIR száma,
8. a társulásban résztvevő, illetve közös önkormányzati hivatalt létrehozó települési önkormányzatok neve, székhelye,
PIR száma,
9. a költségvetési szerv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata vagy megszüntető okirata
digitalizált formában.”
27. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
28. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
„[Az Áht. 13. § (2) bekezdéséhez]” alcímének címében a „13. § (2) bekezdéséhez” szövegrész helyébe
a „13. §-ához” szöveg,
2.
13. § (2) bekezdés g) pontjában a „vezetékes és rádiótelefonok” szövegrész helyébe a „vezetékes- és
mobiltelefonok” szöveg,
3.
„[Az Áht. 28/A. § (2) és (4) bekezdéséhez]” alcímének címében a „28/A. § (2) és (4) bekezdéséhez” szövegrész
helyébe a „28/A. § (2) bekezdéséhez” szöveg,
4.
36. § (1) bekezdésében a „34/A. § szerinti” szövegrész helyébe a „34/A. § és a 34/B. § szerinti” szöveg, a „bekezdése
és a 34/A. §” szövegrész helyébe a „bekezdése, a 34/A. § és a 34/B. §” szöveg,
5.
36. § (2) bekezdés a) pontjában a „többletbevétellel” szövegrész helyébe a „többletbevétellel és a 34/B. §
szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon” szöveg,
6.
59. § (5) bekezdés a) pontjában az „és az egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke,
B402. Szolgáltatások ellenértéke és B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke” szövegrész helyébe
az „az egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke,
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó” szöveg,
7.
59. § (5) bekezdés b) pontjában a „kiadásokat” szövegrész helyébe a „kiadásokat és kamatbevételeket” szöveg,
8.
72. § (1) bekezdésében a „támogatások” szövegrész helyébe a „támogatásokra vonatkozó” szöveg,
9.
74. § (1) bekezdésében a „megállapított megfelelő – legfeljebb harminc napos –” szövegrész helyébe
az „a támogató által megállapított ésszerű” szöveg,
10.
101. §-ában az „A támogató” szövegrész helyébe az „A támogató és a kedvezményezett” szöveg,
11.
102/D. § (1) bekezdésében az „Az államháztartáson kívüli kedvezményezettnek pályázati” szövegrész helyébe
a „Pályázati” szöveg, az „ütközik.” szövegrész helyébe az „ütközik. E bekezdést a hazai forrás terhére finanszírozott,
pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli
igénylője vagy kedvezményezettje tekintetében kell alkalmazni.” szöveg,
12.
102/D. § (5) bekezdésében az „a fejezetet irányító szerv – az elutasítás indokainak megjelölésével – elutasítja”
szövegrész helyébe az „el kell utasítani” szöveg,
13.
102/D. § (6) bekezdésében a „Ha érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogást a fejezetet irányító
szerv” szövegrész helyébe az „A fejezetet irányító szerv a kifogást” szöveg,
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23.
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27.
28.
29.
lép.
29. §
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106. § (3) bekezdésében és 109. § (5) bekezdésében a „két hónap” szövegrész helyébe a „százhúsz nap” szöveg,
110. § (1) bekezdésében a „jogosulatlan igénybevételt” szövegrész helyébe az „eltérést” szöveg,
111. § a) pontjában a „b)–d)” szövegrész helyébe a „b)–h)” szöveg,
111. § d) pontjában az „egyenlegét és” szövegrész helyébe az „egyenlegét,” szöveg,
113. § (1) bekezdés b) pontjában az „elszámolás, felülvizsgálata” szövegrész helyébe az „elszámolás,
az elszámolás felülvizsgálata” szöveg,
„[Az Áht. 68/A. §-ához]” alcímének címében a „68/A. §-ához” szövegrész helyébe a „68/B. §-ához” szöveg,
115/B. § (5) bekezdésében az „ellátni.” szövegrész helyébe az „ellátni, a 109/A. § (4) bekezdése szerinti
tartalommal.” szöveg,
115/F. § (6) bekezdésében a „megfelelően módosítja” szövegrész helyébe a „megfelelően, az észrevétel
benyújtásától számított 8 napon belül módosítja” szöveg, a „tájékoztatja” szövegrész helyébe a „haladéktalanul
tájékoztatja” szöveg,
128. § (10) bekezdésében a „hiányában a” szövegrész helyébe a „hiányában a 62/D. § (6) bekezdése szerinti”
szöveg,
144/A. § (2) bekezdésében a „c)” szövegrész helyébe a „b)” szöveg,
145. § (3) bekezdés a) pontjában a „rövid lejáratú lekötött betétei” szövegrész helyébe a „lekötött bankbetétei”
szöveg,
145. § (4) bekezdés f ) pontjában a „közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési” szövegrész
helyébe a „közfoglalkoztatáshoz nyújtott” szöveg,
163. § (4) bekezdésében a „javaslatát megküldi a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervének,
aki a javaslatot felülvizsgálja és dönt annak elfogadásáról” szövegrész helyébe az „adatokat megküldi
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervének” szöveg,
170. § (4) bekezdésében az „a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerveinek” szövegrész helyébe
az „az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szervének” szöveg,
173. § (1) bekezdésében az „a rendeletalkotás kivételével” szövegrész helyébe a „– ha azt az Alaptörvény vagy
jogszabály nem zárja ki –” szöveg,
182. §-ában a „15. § (1) bekezdése, a 18/A. §,” szövegrész helyébe a „14/A. §, a 15. § (1) bekezdése,” szöveg

(1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
87. § (2) bekezdésében az „előleg nyújtásának a lehetőségét és a támogatási” szövegrész,
2.
112. § (4) bekezdésében az „és b)” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
3. § (2) bekezdése,
2.
„[Az Áht. 6/B. § (2) és (3) bekezdéséhez]” alcíme,
3.
„[Az Áht. 13/B. §-ához]” alcíme,
4.
43. § (4) bekezdése,
5.
150. § (1) bekezdés f ) pontja,
6.
176. § (1a) és (1c) bekezdése,
7.
181/B. §-a,
8.
183. §-a.

2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
30. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálya kiterjed
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 3. §-ában felsoroltakra az állam és
a költségvetési fejezetet nem alkotó köztestületek kivételével,
b) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetére,
c) az a) pontban meghatározottak által alapított szervekre, szervezetekre, ha azok tulajdonosi jogokat vagy
vagyonkezelői jogot gyakorolnak,
d) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre és
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e) jogszabály alapján a költségvetési szervek belső kontrollrendszerére és belső ellenőrzésére vonatkozó szabályokat
alkalmazó más szervre, szervezetre.”
31. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása és a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén
a gazdasági vezetőt helyettesítő, továbbá a gazdasági vezető feladatainak ellátására kijelölt személy akkor köteles
a (2) bekezdés szerinti továbbképzésen részt venni, ha a gazdasági vezető feladatait legalább egy évig folyamatosan
ellátja.”
32. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat.”
33. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.
alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. A fejezetet irányító szervek belső ellenőrzési vezetőjének kinevezése, felmentése, illetve
áthelyezése
23. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik,
a) az irányító szerv belső ellenőrzési vezetőjét a fejezetet irányító szerv vezetője, minisztériumok esetén a költségvetési
szerv vezetője,
b) az irányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési vezetőjét – az irányító szerv
vezetőjének egyetértésével – a költségvetési szerv vezetője
nevezi ki, menti fel és helyezi át.
(2) Az Áht. 1. § 10. pontja szerinti, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezet irányító szervének belső
ellenőrzési vezetője kinevezéséhez az államháztartásért felelős miniszter, a kinevezéshez, felmentéshez, illetve
áthelyezéshez a Hivatal elnökének előzetes véleményét ki kell kérni. A kinevezéshez kapcsolódóan a jelölt szakmai
életrajzát és a kinevezés indokait, a felmentéshez, illetve áthelyezéshez kapcsolódóan pedig annak indokait kell csatolni.
(3) Az államháztartásért felelős miniszter, illetve a Hivatal elnöke a jelölt szakmai életrajza, illetve a felmentésre vagy
áthelyezésre irányuló szándékról való tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül értesíti a fejezetet irányító
szervet az álláspontjáról. Az álláspont közlésének elmaradására a 15. § (8) bekezdését kell alkalmazni.”
34. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26.
alcíme a következő 54/B. §-sal egészül ki:
„54/B. § Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében e rendeletnek a költségvetési szerv vezetőjére vonatkozó
rendelkezéseit a kancellár tekintetében kell alkalmazni.”
35. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
2. § n) pont nj) alpontjában a „területi fejlesztési tanács” szövegrész helyébe a „térségi fejlesztési tanács” szöveg,
2.
7. § (2) bekezdésében a „bekezdésében” szövegrész helyébe a „bekezdésben” szöveg,
3.
11. § (2) bekezdésében az „A fejezethez tartozó költségvetési szerv” szövegrész helyébe az „A költségvetési
szerv” szöveg,
4.
12. § (3) bekezdésében az „(1)–(2)” szövegrészek helyébe az „(1) és (2)” szöveg,
5.
13. § (3) bekezdésében a „bekezdés rendelkezései irányadóak” szövegrész helyébe a „bekezdését kell
alkalmazni” szöveg,
6.
15. § (4) bekezdésében az „és az 1. § (3)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „és 1. § (3) és (4) bekezdésében”
szöveg,
7.
31. § (7) bekezdésében és 32. § (6) bekezdésében az „A Hivatal elnökének eljárására a 15. § (8) bekezdésében
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.” szövegrész helyébe az „Az álláspont közlésének elmaradására
a 15. § (8) bekezdését kell alkalmazni.” szöveg,
8.
47. § (3) bekezdésében a „költségvetési szerv vezetője” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
9.
51. § (1) bekezdésében a „62. § bekezdésében” szövegrész helyébe a „62. §-ában” szöveg,
10.
53. §-ában a „(3)–(5)” szövegrész helyébe a „(4) és (5)” szöveg
lép.
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(1) Hatályát veszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
1.
13. § (3) bekezdésében a „megfelelően” szövegrész,
2.
24/A. § (1) bekezdésében a „regisztrációs” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
1.
2. § d) és h) pontja,
2.
24. § (1) bekezdése,
3.
58. §-a.

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni. Az állam tulajdonában álló közutak
esetén alkalmazandó terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa 3%. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű
jogok terv szerinti értékcsökkenésének leírási kulcsa azonos annak az ingatlannak a leírási kulcsával, amelyhez
az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik.”
38. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet a következő 56. §-sal egészül ki:
„56. § (1) A 2015. évben üzembe helyezett állami közutak terv szerinti értékcsökkenésének elszámolását az egyes
kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról
szóló 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelettel megállapított 17. § (3) bekezdése szerinti leírási kulccsal kell megkezdeni.
(2) A 2014. évben és azt megelőzően üzembe helyezett, felújított állami közutak terv szerinti értékcsökkenése
elszámolásának a használat időtartama alatti tervezett ütemezését az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország
2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 175/2015. (VII. 7.) Korm.
rendelet hatálybalépését követő 30/60/90 napon belül ismételten meg kell állapítani az egyes kormányrendeleteknek
a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 175/2015.
(VII. 7.) Korm. rendelettel megállapított 17. § (3) bekezdése szerinti leírási kulcs figyelembevételével. A 2014. évben
elszámolt terv szerinti értékcsökkenés és az ismételten megállapított tervezett leírási ütemezés alapján a 2014. évre
eső terv szerinti értékcsökkenés különbözetét a soron következő negyedéves könyvviteli zárlat során kell elszámolni
a 2015. évi folyó könyvelésben.”
39. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
40. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1.
56/A. § (1) bekezdésében a „2014.” szövegrész helyébe a „2014. és 2015.” szöveg,
2.
15. melléklet K915. pontjában az „ad) pontja” szövegrész helyébe az „a) pont ad) alpontja” szöveg
lép.

II. FEJEZET
A MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
SZÜKSÉGES TOVÁBBI KORMÁNYRENDELET-MÓDOSÍTÁSOK
4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló
104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása
41. §		
A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében
az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/B. § (1) bekezdés y) pontjában” szövegrész helyébe
az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 76. § (2) bekezdés d) pontjában” szöveg lép.
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5. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
42. §		
Hatályát veszti a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése.

6. A Hortobágyi Halgazdaság Rt. által bérelt állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésében történő
változásról szóló 149/2001. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
43. §		
Hatályát veszti a Hortobágyi Halgazdaság Rt. által bérelt állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésében történő
változásról szóló 149/2001. (VIII. 31.) Korm. rendelet.

7. Az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló
31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
44. §		
Hatályát veszti az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet.

8. Az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról,
valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló
105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
45. §		
Hatályát veszti az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról,
valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet.

9. A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének
kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
46. §		
Hatályát veszti a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének
kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet.

10. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
47. §		
Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet
1.
9. § (1) bekezdésében az „Áht.” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.)”
szöveg,
2.
15. § (3) bekezdés b) pontjában a „részére, vagy” szövegrész helyébe a „részére.” szöveg,
3.
45. § (1) bekezdésében az „Ámr.” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet” szöveg,
4.
49. § (1) bekezdésében a „belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe
a „belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet” szöveg
lép.
48. §		
Hatályát veszti az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
1.
15. § (3) bekezdés c) pontja,
2.
46. § (6) bekezdése.
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11. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program
és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási,
számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
49. §		
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap
projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek
kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
1.
3. § (1) bekezdésében az „Áht.” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.)” szöveg, az „Ámr. 26. §-a szerinti tervezési körirat előírásai” szövegrész helyébe
az „Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató (a továbbiakban: tervezési tájékoztató)” szöveg,
2.
24. § (4) bekezdésében az „Ámr.-ben” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)” szöveg,
3.
51. § (1) bekezdésében az „Ámr.” szövegrész helyébe az „Ávr.” szöveg,
4.
55. §-ában a „belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet” szöveg,
5.
65. § (6) bekezdésében az „Ámr. 122. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „Ávr. 90. § (1) bekezdése” szöveg
lép.
50. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és
a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési
rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
1.
1. §-a,
2.
52. § (7) bekezdése,
3.
65. § (8) bekezdése.

12. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
51. §		
Hatályát veszti a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet.

13. A jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós
forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről szóló
55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
52. §		
Hatályát veszti a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós
forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről szóló 55/2005. (III. 26.)
Korm. rendelet.

14. A többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának
módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló
161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
53. §		
Hatályát veszti a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának
módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet.

15. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási
rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
54. §		
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló
242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
1.
68. § (4) bekezdésében az „Ámr.-ben” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)” szöveg,
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79. § (4) bekezdésében az „Áht.” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban:
Áht.)” szöveg, a „belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet” szöveg,
92/Cs. § (8) bekezdésében az „Ámr. 89. §-ának” szövegrész helyébe az „Ávr. 102. §” szöveg

55. §		
Hatályát veszti az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről
szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 59. §-a, 76. § (1) bekezdése.

16. A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről szóló
139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása
56. §		
A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről szóló 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § d) pontjában
a „48. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „48/A. § (1) bekezdése” szöveg lép.

17. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
57. §		
Hatályát veszti a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet.

18. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási
Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló
Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása
58. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program
végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet
1.
10. § (6) bekezdésében az „Áht.” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.)” szöveg,
2.
12. § (9) bekezdésében a „72. § (3) bekezdésének” szövegrész helyébe a „75. § (2) bekezdésének” szöveg
lép.
59. §		
Hatályát veszti a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program
végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében az „az Ávr. 97. §-a értelmében”
szövegrész.

19. A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló
237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása
60. §		
A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet
91. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a zárójegyzőkönyv felvételéig
(a fenntartási időszak végéig) kizárólag a Végrehajtási Megállapodásban és a pályázatban meghatározott céloknak
megfelelően hasznosíthatók. Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a támogatási
döntés kedvezményezettjének tulajdonába kerül – az Ávr. 102. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett,
a Végrehajtási Megállapodásban foglalt kötelezettségek lejártáig csak az NKE, illetve a svájci hatóság előzetes
jóváhagyásával idegeníthető el vagy adható bérbe. Ha az elidegenítéshez az NKE, illetve a svájci hatóság hozzájárult,
a támogatási döntés kedvezményezettje mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól.
Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatást
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a folyósítás(ok) időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve
az elidegenítés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben visszafizetni.”

20. A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság
pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosítása
61. §		
A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének
feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezeti” szövegrész helyébe az „a kincstár által
megjelölt fizetési” szöveg lép.

21. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint
az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó
programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása
62. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló
160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet
1.
18. § (2) bekezdésében a „96. (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „87. § (1) bekezdésében” szöveg,
2.
19. § (8) bekezdésében a „72. § (2) bekezdésének” szövegrész helyébe a „75. § (2) bekezdésének” szöveg
lép.

22. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól
szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
63. §		
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A központi költségvetés Magyar Honvédség cím Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei és MH ÖHP és alárendelt
szervezetei alcímekbe sorolt katonai szervezetek tekintetében az intézményi logisztikai feladatok ellátását szolgáló
előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (3) bekezdés
a) pontja szerinti előirányzat-átcsoportosításra alcímen belül az MH hadrendje szerinti középirányító szervezetek
parancsnokai jogosultak.
(3) A központi költségvetés Magyar Honvédség költségvetési cím Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei és MH ÖHP
és alárendelt szervezetei alcímekbe sorolt katonai szervezetek tekintetében alcímen belül, valamint a honvédelmi
szervezetek tekintetében a központi költségvetés Honvédelmi Minisztérium fejezetének alcímein belül a személyi
juttatásokra és azok járulékaira vonatkozóan az Áht. 33. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat-átcsoportosításra
a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője jogosult.”
64. §		
Hatályát veszti a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól
szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet az „A honvédelmi szervezetek gazdálkodásának irányítása” alcímének címe.

23. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása
65. §		
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3/A. §-ában a „törvény”
szövegrész helyébe a „2011. évi CXCV. törvény” szöveg lép.

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1683

24. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása
66. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 122. §-a
a következő (16a) bekezdéssel egészül ki:
„(16a) A Módr.8-cal megállapított VII/A. Fejezetet – a (17) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2007–2013
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
megvalósított, a Módr.8 hatálybalépésekor folyamatban lévő projektek tekintetében is alkalmazni kell.”
67. §		
Hatályát veszti a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
1.
57. § (1) bekezdésében az „az Ávr.-ben meghatározott mértékben vagy a 114/G. §-ban meghatározottak
szerint” szövegrész,
2.
90. § (5) bekezdésében a „ , figyelemmel az Áht. 53. § (2) bekezdésében meghatározottakra is” szövegrész,
3.
102. § (1) bekezdésében az „az Áht. 53. § (2) bekezdése alapján” szövegrész.
68. §		
Hatályát veszti a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
57. § (2) és (3) bekezdése.

25. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadásátvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása
69. §		
Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 5. alcíme és 10. § (3) bekezdése.

26. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
70. §		
Hatályát veszti a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésében és 38. § (1) bekezdésében a „ , mely a Honvédelmi Minisztérium költségvetési
fejezeten belül önálló címként nem szerepel” szövegrész.

27. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
71. §		
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében a „65. §
(1) bekezdése” szövegrész helyébe a „65. § (2) bekezdés a) pontja” szöveg lép.

28. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet
módosítása
72. §		
Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet
1.
3. § (1) bekezdés d) pontjában a „(3)” szövegrész helyébe a „(4)” szöveg,
2.
18. § (1) bekezdés a) pontjában a „82. §-ában” szövegrész helyébe a „96. §-ában” szöveg
lép.
73. §

(1) Hatályát veszti az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 27. §
(7) bekezdésében az „és az Ávr. 78/F. §-ának (6) bekezdés alapján való alkalmazhatóságáról” szövegrész.
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(2) Hatályát veszti az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 27. §
(6) bekezdése.

29. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló
212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása
74. §		
A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm.
rendelet 8. § (1) bekezdésében a „48. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „48/A. § (1) bekezdése” szöveg lép.

30. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati
társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása
75. §		
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott
támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a „73. §” szövegrész helyébe
a „76. §” szöveg lép.

31. A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő,
megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és
kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
76. §		
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj
fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.)
Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés b) pontjában a „72. §-a szerinti nyilatkozatokat az Ávr. 72. § (2) bekezdés e), g)
és h) pontjában” szövegrész helyébe a „75. §-a szerinti nyilatkozatokat az Ávr. 75. § (2) bekezdés f ) és g) pontjában”
szöveg lép.
77. §		
Hatályát veszti a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett
úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló
232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. §-a.

32. A 2007–2013 programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési
Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló
programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása
78. §		
Hatályát veszti a 2007–2013 programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program
Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról
szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében az „az Ávr. 97. §-a értelmében” szövegrész.

33. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
79. §

(1) Hatályát veszti az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
1.
1. melléklet 160.1. pontjában az „az Ávr.-ben és” szövegrész,
2.
1. melléklet 176.3. pontjában az „– Ávr. szerinti –” szövegrész,
3.
1. melléklet 202.3. pont b) alpontjában az „az Ávr. 87. § (4) bekezdése alapján” szövegrész,
4.
1. melléklet 504.1. pont h) alpontjában az „az előleg folyósítását követő, Ávr.-ben meghatározott” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet
160.3–160.6. pontja és 162.4. pontja.

34. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
80. §		
Hatályát veszti a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.
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35. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet
és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 30/2014. (II. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
81. §		
Hatályát veszti az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet és
a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
30/2014. (II. 11.) Korm. rendelet.

36. A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
módosítása
82. §		
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
1.
8. § (1) bekezdésében a „76. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „81. §-ában” szöveg,
2.
22. § (1) bekezdésében az „Ávr. 67. § (2) és (3) bekezdését” szövegrész helyébe az „Ávr. 70. § (3) bekezdését”
szöveg
lép.
83. §		
Hatályát veszti a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
23. § (5) bekezdése és 26. § (5) bekezdése.

37. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
84. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/E. §-sal egészül ki:
„201/E. § Az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával
összefüggő módosításáról szóló 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
2. mellékletben foglalt táblázat E:8, E:32 és F:32 mezőjét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”
85. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1.
202. § c) pontjában a „b) és c)” szövegrész helyébe az „a) és b)” szöveg,
2.
2. mellékletében foglalt táblázat F:32 mezőjében a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg
lép.
86. §

(1) Hatályát veszti a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1.
164. § (5) bekezdésében a „ , figyelemmel az Áht. 53/A. § (2) bekezdésében meghatározottakra is” szövegrész,
2.
176. § (1) bekezdésében az „az Áht. 53/A. § (3) bekezdése alapján” szövegrész,
3.
177. § (3) bekezdésében az „az Ávr. 99. § (6) bekezdése alapján” szövegrész,
4.
193. § (7) bekezdésében az „az Ávr. szerint” szövegrész,
5.
1. melléklet 13.2. pont b) alpontjában az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint” szövegrész,
6.
1. melléklet 140.1. pontjában az „az Áht. 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint” szövegrész,
7.
2. mellékletében foglalt táblázat E:8 mezőjében az „ME” szövegrész,
8.
2. mellékletében foglalt táblázat E:32 mezőjében az „NGM” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 21. pontja, 57. § (5) bekezdése,
78. § c) pontja és 135. § (5) bekezdése.
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38. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
87. §		
Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 284/2014. (XI.
20.) Korm. rendelet.

39. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 358/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
88. §		
Hatályát veszti a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 358/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet.

40. Az egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló
2014. évi LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló
381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
89. §		
Hatályát veszti az egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi
LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet.

41. Az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának
és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló
391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
90. §		
Hatályát veszti az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési
jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet.

42. Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
91. §		
Hatályát veszti az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 20/2015. (II. 17.) Korm.
rendelet.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
92. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 27. § és az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pontja
a következő 30a. alponttal egészül ki:
(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője
Az államháztartás központi alrendszerében)
„30a. a központi költségvetés LXIV. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 4. §-a szerinti tagja,”

2. melléklet a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(ADATSZOLGÁLTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIBÓL FOLYÓSÍTOTT EGYES ELLÁTÁSOK ÉS
TÁMOGATÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGEIRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL)
„5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím,
1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás,
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése,
– tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi szolgálatok együttműködésének
támogatása.
6. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím,
1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások
közül:
– járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül),
– aktív fekvőbeteg szakellátás,
– krónikus fekvőbeteg szakellátás,
– bázis finanszírozású szakellátás (BVOP),
– extrafinanszírozás,
– speciális finanszírozású szakellátás,
– várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete.”

1688

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

2015. évi CV. törvény
a természetes személyek adósságrendezéséről*
A természetes személyek adósságrendezésére vonatkozó új törvényi szabályozás eszköz arra, hogy az adós és valamennyi
hitelezőjének felelős együttműködése az adós fizetőképességét helyreállítsa, hozzájáruljon a fizetési nehézségekkel küzdők,
valamint a túlzottan eladósodottak számára olyan fizetési fegyelmet megkövetelő adósságtörlesztési terv összeállításához,
amely figyelembe veszi a hitelezők méltányos érdekeit, ugyanakkor az adós és annak családja létfenntartásának és lakhatásának
biztosítását is. Az Országgyűlés ezért a fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, eladósodott természetes személyek
számára az egyezségkötési lehetőség előtérbe helyezésével, illetve a kiegyensúlyozott adósságrendezési folyamat szabályozási
kereteinek megteremtésével a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény célja, alapelvei
1. §

(1) A bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezési eljárás (a továbbiakban együtt: adósságrendezési eljárás) célja,
hogy a fizetési nehézségekkel küzdő természetes személyek adóssága az ehhez szükséges vagyon és jövedelem
felhasználásával, szabályozott keretek között rendezésre kerüljön és fizetőképességük helyreálljon.
(2) Az adósságrendezési eljárás
a)
az adós, adóstárs és a hitelezők kölcsönös együttműködésén alapul,
b)
az adósságok koordinált kifizetése érdekében a hitelezők méltányos érdekei szerinti feltételeket biztosítja,
c)
a b) pont szerinti célból az adós törlesztési képességét erősíti,
d)
az adós, adóstárs és a velük közös háztartásban élő aktív korú közeli hozzátartozók lakhatásához és létfenntartási
költségeihez igazodó vagyonértékesítési, jövedelem- és vagyonfelosztási szabályokat, törlesztési ütemezést
valósít meg, valamint
e)
a jogszabályi feltételeket teljesítő, valamint az adósságrendezésre vonatkozó szabályokat tiszteletben tartó,
jóhiszeműen eljáró adósok számára – a tartozásaik elvárt mértékű teljesítését követően – a még fennmaradó
adósságok megfizetése alól végleges mentesítést ad.
(3) Az adósságrendezési eljárásba felhívás ellenére szabályszerűen be nem jelentett hitelezői követelés az adóssal,
adóstárssal, egyéb kötelezettel szemben az adósságrendezési eljárás időtartama alatt nem érvényesíthető, a követelés
nem kamatozik, a követelés elévülése a kezessel és a dologi zálogkötelezettel szemben is folyik, a követelés
érvényesítésére irányuló hitelezői cselekmények az elévülést nem szakítják meg.

2. §

(1) Az adósságrendezési eljárás során az eljárásban részt vevő felek kötelesek együttműködni egymással és törekszenek
arra, hogy az adós számára a lehető legkedvezőbb feltételeket biztosítsák az adósságrendezés módjára, részletes
szabályaira vonatkozóan.
(2) Az adósság rendezésére az adós, adóstárs vagyona és jövedelme felhasználásával kerül sor, az eljárásban
kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettek helytállásával. Mentes az adósságrendezési eljárás alól az adós, adóstárs és
a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozók alapvető létfenntartásához szükséges vagyontárgyak és bevétel.
(3) Az adósságrendezési eljárásban az adósnak, adóstársnak tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, amely
az adósságrendezés célját veszélyezteti. Az adóst és az adóstársat együttműködési kötelezettség terheli a hitelezőkkel
és a Családi Csődvédelmi Szolgálattal, illetve a családi vagyonfelügyelővel szemben.
(4) A bírósági adósságrendezési eljárás alatt az adós, adóstárs gazdálkodása a családi vagyonfelügyelő felügyelete,
ellenőrzése alatt áll.
(5) Ahol e törvény és végrehajtási rendeletei az adós részére jogot vagy kötelezettséget, vagy annak jogkövetkezményét
állapítanak meg, azt e törvény eltérő rendelkezése hiányában az adóstársra is érteni kell.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 30-i ülésnapján fogadta el.
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3. §

(1) Ha az adós, adóstárs vagy a zálogkötelezett lakóingatlanán Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézmény
mint e törvényben meghatározott főhitelező jelzálogjoggal rendelkezik, vagy az adós, adóstárs vagy közeli
hozzátartozójuk lakhatását biztosító ingatlanra pénzügyi lízingszerződést kötött, az adós először bíróságon kívüli
adósságrendezésre irányuló megállapodást köteles a jelzálogjogosult, illetve a pénzügyi lízing jogosult pénzügyi
intézménynél kezdeményezni. Bírósági adósságrendezési eljárás iránti kérelmet ennek eredménytelensége esetén
lehet előterjeszteni.
(2) A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során a főhitelező koordinálásával és közreműködésével történik meg
az eljárás feltételeinek megvizsgálása, a főhitelező látja el a az adós és a hitelezők között az adósságrendezésre
vonatkozó polgári jogi megállapodás előkészítésével és megkötésével összefüggő feladatokat, továbbá a megkötött
megállapodást az ARE nyilvántartásba történő bejegyzés céljából megküldi a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak.
(3) A bírósági adósságrendezés az adósságrendezés elrendelését követően magában foglalhatja
a)
az adósságrendezési egyezségkötésre irányuló eljárást,
b)
az adósságrendezési egyezség módosítására irányuló eljárást,
c)
a vagyonértékesítés, vagyonfelosztás és az adósságtörlesztés tárgyában hozott bírósági határozat
meghozatalára és végrehajtására irányuló eljárást (a továbbiakban: adósságtörlesztési eljárás),
d)
a bírósági adósságrendezés időtartamának leteltét követően a mentesítési eljárást,
e)
a mentesítés hatályon kívül helyezése iránti eljárást, valamint
f)
az igénybe vehető jogorvoslatokat.
(4) A bírósági adósságrendezés során a bíróság végzéssel dönt a bírósági adósságrendezés elrendeléséről, a bírósági
adósságrendezési egyezség (egyezségmódosítás) jóváhagyásáról, az adósságtörlesztésről, a mentesítésről és
a mentesítés hatályon kívül helyezéséről.
(5) A bírósági adósságrendezési egyezségkötésre irányuló eljárás során az adós, adóstárs a családi vagyonfelügyelő
szakmai segítségével – az adósságrendezés részletes feltételeit és a fizetőképességének tartós helyreállítását célzó
megoldások elfogadtatása érdekében – a hitelezőivel történő egyezség megkötésére tesz kísérletet. Az egyezséget
a bíróság hagyja jóvá.
(6) A vagyonértékesítés, vagyonfelosztás és adósságtörlesztés tárgyában hozott bírósági határozat (a továbbiakban
együtt: adósságtörlesztési határozat) végrehajtására irányuló eljárás célja, hogy – a sikertelen egyezségkötésre
(egyezségmódosításra) irányuló eljárást követően vagy az egyezség végrehajtásának az adósnak fel nem róható
okból történő meghiúsulása esetén – a családi vagyonfelügyelő által készített vagyonfelosztási, vagyonértékesítési
és adósságtörlesztési terv (a továbbiakban együtt: adósságtörlesztési terv) alapján, a bíróság által hozott végzésben
meghatározottak szerint, a hitelezők követelései az e törvényben meghatározott módon és feltételek mellett
kielégítést nyerjenek.
(7) Az adósságrendezési egyezség módosítására irányuló eljárás, továbbá az adósságtörlesztési határozat módosítására
irányuló eljárás célja
a)
az adósnak fel nem róható, rendkívüli és kedvezőtlen körülmények vagy események esetén az egyezség vagy
az adósságtörlesztési bírósági határozat adósra nézve kedvezőbb módosítása, vagy
b)
az adós rendkívüli, nagyobb összegű vagyonszerzése, pénzbevétele esetén az egyezség vagy
az adósságtörlesztési bírósági határozat hitelezőre nézve kedvezőbb módosítása.
(8) Bírósági nemperes eljárások kezdeményezhetők, ha utólag kiderül, hogy az adós a vagyonát, jövedelmét a hitelezők
elől jogellenesen elvonta vagy a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, illetve a bírósági adósságrendezési
egyezségben vállaltakat nem teljesítette.

4. §

(1) Az adósságrendezés során a hitelezőkkel megkötésre kerülő megállapodás vagy a bírósági egyezségkötés előkészítése
során az adós helyett – amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik –
a)
az adóstárs,
b)
az adós vagy adóstárs hozzátartozója, vagy
c)
az adós vagy adóstárs által megbízott ügyvéd, ügyvédi iroda, valamint – egyéni vállalkozó hitelszerződésével
összefüggésben – a vele munkaviszonyban álló jogtanácsos
meghatalmazottként eljárhat, de az adós személyesen köteles megtenni az e törvényben meghatározott
jognyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat.
(2) Az adós és az adóstárs közösen írásbeli nyilatkozatot tehetnek arról, hogy az e törvény szerinti eljárásokban csak
az egyikük számára kell kézbesíteni az e törvény szerinti határozatokat és csak az egyikük számára kell megküldeni
az e törvény szerinti értesítéseket.
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(3) Az adósságrendezés során a jogi személy hitelező és az adós ellen végrehajtást elrendelő, illetve foganatosító szerv
számára 2016. január 1-jétől kötelező, ezt megelőzően lehetőség a főhitelezővel, a családi vagyonfelügyelővel,
valamint a Családi Csődvédelmi Szolgálattal történő elektronikus kapcsolattartás.
(4) Az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges technikai és biztonsági feltételeket az érintett feleknek folyamatosan
biztosítaniuk kell.
(5) Az elektronikus kapcsolattartás során a felek az iratot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy
szervezeti aláírással és minősített időbélyegzővel látják el.
(6) Összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények, illetve a velük a számviteli jogszabályok
szerint kapcsolt vállalkozások maguk közül meghatalmazással kijelölhetik azt a követeléskezelő tevékenységet végző
pénzügyi intézményt, aki az e törvény szerinti eljárásokban a megbízásuk alapján eljárni jogosult. A meghatalmazást
közjegyzői okiratba kell foglalni, és meg kell küldeni a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak, továbbá a fogyasztóvédelmi
jogkörben eljáró Magyar Nemzeti Banknak. A meghatalmazás tartalmáról, a meghatalmazó és a meghatalmazott
pénzügyi intézmények adatairól minden meghatalmazással érintett pénzügyi intézmény honlapján, továbbá
legalább egy országos napilapban közleményt kell közzétenni. A meghatalmazás a főhitelezői feladatok ellátására is
kiterjedhet. A meghatalmazott pénzügyi intézmény a megbízás keretei között ellátja az e törvényben és végrehajtási
rendeleteiben a hitelezők számára meghatározott feladatokat, gyakorolja a meghatalmazó pénzügyi intézményeket
megillető jogokat, továbbá e törvény keretei között kezelheti az adós, adóstárs és az egyéb kötelezettek adatait,
a meghatalmazás visszavonásáig.

2. Értelmező rendelkezések
5. §		
E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában:
1.
adós: az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő belföldi természetes személy,
2.
adósságrendezés kezdeményezése: a 17. § (1) bekezdés vagy a 22. § (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtása,
3.
adósságrendezés kezdő időpontja:
a)
bíróságon kívüli adósságrendezés esetén a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a bíróságon kívüli
adósságrendezés kezdeményezéséről szóló hirdetmény közzétételének kelte,
b)
bírósági adósságrendezés esetén az adósságrendezést elrendelő bírósági végzés jogerőre
emelkedésének napja,
4.
adósságrendezés záró időpontja:
a)
a bíróságon kívüli adósságrendezés esetén
aa)
a főhitelező azon értesítésének a Családi Csődvédelmi Szolgálat általi kézhezvétele,
amelyben a főhitelező tájékoztatást ad arról, hogy a bíróságon kívüli adósságrendezés
kezdeményezése az adós együttműködésének hiányában, illetve mulasztásai miatt
sikertelen, vagy
ab)
a főhitelező azon értesítésének a Családi Csődvédelmi Szolgálat általi kézhezvétele,
amelyben a főhitelező tájékoztatást ad arról, hogy a bíróságon kívüli adósságrendezés
sikertelen, mert a felek között nem jött létre megállapodás,
ac)
amennyiben a családi vagyonfelügyelő megállapítja, hogy az adós nem felel meg
az adósságrendezés feltételeinek vagy hiánypótlási, adatváltozás bejelentési
kötelezettségét nem teljesíti, vagy a családi vagyonfelügyelővel az együttműködési
kötelezettségét megszegi, és erre tekintettel a családi vagyonfelügyelő az adósságrendezés
elutasítását kezdeményezi a bíróságon, a bíróságnak az adósságrendezési kérelmet
elutasító határozata jogerőre emelkedésének napja,
ad)
ha az adós a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban foglaltakat teljesíti,
a fennmaradó adósságai megfizetése alól mentesítő bírósági határozat jogerőre
emelkedésének napja,
b)
bírósági adósságrendezési eljárás esetén
ba)
az adósságrendezési kérelmet elutasító bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
bb)
az
adósságrendezési
eljárást
megszüntető
bírósági
határozat
jogerőre
emelkedésének napja,
bc)
az adósságrendezési egyezség szabályszerű teljesítése esetén a bírósági adósságrendezési
eljárást befejezetté nyilvánító, az adóst mentesítő bírósági határozat jogerőre
emelkedésének napja,
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az adósságtörlesztési határozatban meghatározott kötelezettségeit szabályszerűen
teljesítő adóst a fennmaradó tartozások megfizetése alól mentesítő bírósági határozat
jogerőre emelkedésének napja,
adóstárs: az a természetes személy, aki e törvény hatálya alá tartozó fizetési kötelezettség tekintetében
az adóssal – ideértve a készfizető kezest is – egyetemlegesen felelős, és az adóssal közös háztartásban él vagy
az adóssal vagyonközösségben van,
adótartozás: az Art. 178. § 4. pontjában meghatározott, lejárt esedékességű, és az ott meghatározott, nettó
módon számított fizetési kötelezettség,
aktív korú: a 18 év feletti, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött természetes személy, aki
nem minősül fogyatékkal élőnek vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény
szerinti megváltozott munkaképességű személynek,
ARE nyilvántartás: természetes személyek adósságrendezési nyilvántartása, a Családi Csődvédelmi Szolgálat
által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartás,
Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
államháztartási szervezet: az állam, a helyi önkormányzat, közigazgatási szerv és egyéb az államháztartás
számviteléről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó szervezet,
belföldi természetes személy: az Szja. tv. 3. § 2. pontjában felsorolt belföldi illetőségű magánszemély,
biztosított követelés: az a követelés – a biztosítékul szolgáló vagyontárgy forgalmi értéke erejéig – amely
megfizetésének biztosítása érdekében
a)
az adós vagy más zálogkötelezett vagyontárgyán zálogjog áll fenn,
b)
az adós mint kötelezett vagy az adós kötelezettségéért más személy óvadékot nyújtott,
c)
az adós mint kötelezett vagyontárgyán vagy vagyoni értékű jogán biztosítéki célú vételi jogot,
biztosítéki célú engedményezést kötöttek ki.
bírósági adósságrendezés időtartama: a bírósági adósságrendezés kezdő időpontjától a bírósági
adósságrendezés záró időpontjáig tartó időszak, e két időpontot is beleértve,
Családi Csődvédelmi Szolgálat: az Igazságügyi Hivatalnál és a kormányhivatalnál az e törvényben és végrehajtási
rendeleteiben meghatározott feladatok ellátására felállításra kerülő szervezeti egység,
családi vagyonfelügyelő: az adósságrendezési eljárásban közreműködő fizetésképtelenségi szakértő, aki
a Családi Csődvédelmi Szolgálatot magában foglaló kormányhivatallal áll munkavégzésre irányuló tartós
jogviszonyban,
egyedül élő: egyszemélyes háztartásban élő személy,
egyéb hitelező: aki
a)
üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggésben, végrehajtható okirattal vagy számlával
igazolt, pénzfizetésre vonatkozó követeléssel rendelkezik az adóssal szemben,
b)
az adós vagy adóstárs egyéni vállalkozó munkavállalója, az e jogviszonyából eredő, jogerős bírósági
határozattal megállapított követelése tekintetében,
c)
az adóssal, adóstárssal az adósságrendezés kezdeményezését követően bérbeadóként bérleti
jogviszonyt létesít, az ebből származó követelése tekintetében,
egyéb kötelezett:
a)
aki e törvény hatálya alá tartozó fizetési kötelezettség tekintetében az adóssal vagy adóstárssal
egyetemlegesen felelős, de az 5. pont értelmében nem minősül adóstársnak,
b)
a kezes abban az esetben, ha az 5. pont értelmében nem minősül adóstársnak,
c)
a zálogkötelezett (az adós tartozását biztosító zálogszerződés zálogkötelezettje),
egyéni vállalkozó: az Szja. tv. 3. § 17. pontja szerinti egyéni vállalkozó, az egyéni cég tagja és az Szja tv. 3. §
18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő,
elemi kár: az Szja. tv. 3. § 70. pontja szerinti esemény,
fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti személy,
fogyatékkal élő: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény értelmében
súlyosan fogyatékos személynek minősül,
forgalmi érték: az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott, pénzben kifejezett érték,
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főhitelező:
a)
a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel bejegyzett, a hitelintézetekre és a befektetési
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról
szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó mindazon hitelintézet vagy pénzügyi
vállalkozás hitelező, akinek zálogjoga az adós (adóstárs), az adós vagy adóstárs közeli hozzátartozója
lakhatását biztosító ingatlanon vagy a zálogkötelezett ingatlanán az említett pénzügyi intézmények
közül az első helyen – több ingatlan, azaz több elsőhelyi zálogjogosult esetén az, akinek zálogjoga
korábbi időpontban került bejegyzésre – áll fenn, vagy
b)
az adós (adóstárs) vagy közeli hozzátartozói lakhatását biztosító ingatlanra kötött pénzügyi
lízingszerződés jogosultja,
hátrasorolt követelés: az adóssal szemben érvényesítendő olyan követelés,
a)
amelynek jogosultja az adóstárs, egyéb kötelezett (kivéve a tartásdíjat és a kártérítést),
b)
amelynek jogosultja az adós (adóstárs), egyéb kötelezett Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, élettársa
(kivéve a tartásdíjat és a kártérítést),
c)
amelynek jogosultja olyan gazdálkodó szervezet, amelynek az adós, adóstárs vezető tisztségviselője,
vezető állású munkavállalója, vagy a jegyzett tőke szerint legalább 5%-os részesedéssel rendelkező
tagja,
d)
olyan magánjogi tartozás, amely hatósági vagy bírósági úton érvényesíthető, de nem tartozik sem
a kiemelt követelések, sem a privilegizált követelések, sem az egyéb hitelezők követelései közé,
hitelező:
a)
a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban, továbbá a bírósági adósságrendezési eljárásban
a bírósági adósságrendezés kezdő időpontjáig az a szervezet vagy természetes személy, akinek
aa)
az adóssal szemben jogerős vagy előzetesen végrehajtható határozaton vagy olyan
okiraton alapuló követelése van, amely alapján közigazgatási vagy bírósági végrehajtás
elrendelésének vagy végrehajtáson kívüli zálogértékesítésnek van helye, vagy
a végrehajtást már elrendelték, illetve a zálogtárgyat értékesítésre kijelölték, vagy
ab)
akinek az adós által elismert vagy legalább 80%-os mértékben nem vitatott, lejárt pénzvagy pénzben kifejezett követelése van az adóssal szemben,
b)
a bírósági adósságrendezés kezdő időpontjától a bírósági adósságrendezés záró időpontjáig
az a) pontban foglaltakon kívül az a szervezet vagy természetes személy, amelynek, illetve akinek
az adóssal szemben kamatokkal, egyéb járulékokkal növelten 50 000 forintot meghaladó összegű,
az adós által elismert vagy nem vitatott, hatósági vagy bírósági úton érvényesíthető pénzkövetelése
vagy pénzben meghatározott követelése keletkezik,
hitelköltség: a hitelviszonyból eredő pénzkövetelés tőkeösszege, kamatai és egyéb járulékai
hitelviszony: pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés, pénzkölcsön-szerződés, pénzügyi lízingszerződés,
Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény,
hozzátartozó, közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. és 1. pontja szerinti személyek azzal, hogy az adós
élettársa abban az esetben tartozik ebbe a körbe, ha az adóssal az adósságrendezés kezdő időpontjában
azonos lakóhelyen bejelentve, közös háztartásban él,
jelzáloghitel-szerződés: a hiteladós és a pénzügyi intézmény között létrejött kölcsönszerződés – ideértve
az életbiztosítási szerződéssel vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált kölcsönszerződést is –
amelynek fedezete Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjog, ahol jelzáloghitel alatt
az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is érteni kell,
jövedelem: a Szoc. tv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott része, ideértve a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdésében meghatározott
jövedelmet is, továbbá – függetlenül a Szoc. tv. előírásától – az egyszerűsített foglalkoztatásból származó
bevételt is,
Ket.: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
KHR: központi hitelinformációs rendszer,
KHR. tv.: a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény,
kiemelt hitelezői követelések:
a)
a főhitelező jelzáloggal biztosított követelése a zálogjoggal terhelt ingatlan hitelkihelyezéskor
megállapított forgalmi értékéig (ha ez nem állapítható meg, akkor az adósságrendezési eljárás
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kezdeményezésekor nyilvántartott hitelbiztosítéki értékig) azzal, hogy az ezt meghaladó követelést
a c) pont szerinti egyéb hitelezői igények közé kell besorolni,
b)
a főhitelezőn kívüli olyan jelzáloghitelező követelése, aki pénzügyi intézményként vagy munkáltatói
kölcsönszerződés alapján kölcsönt folyósított, a kölcsönfolyósítás időpontjában alapul vett
hitelbiztosítéki értékig, azzal, hogy az ezt meghaladó követelést a 17. pont szerinti egyéb hitelezők
követelései közé kell besorolni,
c)
az adósságrendezési eljárás kezdeményezése előtt megindított, és a bírósági adósságrendezésre
tekintettel felfüggesztett végrehajtási eljárásokban a hitelező által előlegezett, de a végrehajtásból
meg nem térült végrehajtási költség,
d)
az adósságrendezési eljárás kezdeményezése előtt megindított, a bírósági adósságrendezésre
tekintettel felfüggesztett bírósági végrehajtáson kívüli zálogértékesítés zálogjogosult által
megelőlegezett költsége,
közérdekkel összefüggő követelés:
a)
az állami kezesség beváltása következtében keletkező megtérítési igény,
b)
a közüzemi szerződés alapján a közműszolgáltató által érvényesített követelés,
c)
a lakáscélú, otthonteremtési célú kamat- és egyéb támogatás visszafizettetése alapján az adóssal
szemben fennálló követelés,
d)
az az adótartozás vagy más köztartozás, egyéb, közjogi jogviszonyban jogerős határozattal
megállapított vagy végrehajtható fizetési kötelezettség, amelynek a megfizetésére az adós fizetési
halasztást vagy részletfizetési kedvezményt kapott vagy amely a bíróságon kívüli vagy bírósági
adósságrendezési eljárás időtartama alatt keletkezett,
e)
a jogalap nélkül felvett, társadalombiztosítási jogviszony alapján járó juttatás, állami, önkormányzati
szociális vagy családtámogatási juttatás visszafizetésére tekintettel keletkezett követelés,
f)
a bírósági eljárással összefüggésben keletkezett, az állammal szemben fennálló tartozás,
g)
a diákhitelből eredő követelés,
közműszolgáltató: víziközmű-szolgáltatást, szénhidrogén-ellátást, távhőszolgáltatást, villamosenergiaszolgáltatást, hulladékszállítást, kéményseprő-ipari közszolgáltatást biztosító szolgáltató,
lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlan: az a méltányolható lakásigényt meg nem haladó jellemzőkkel
bíró lakóingatlan (lakás, lakáscélra használt üdülő, zártkerti épület vagy tanya), amely az adós vagy adóstárs
tulajdonában áll, és az ingatlant kölcsönszerződés biztosítékául pénzügyi intézmény javára jelzálogjog terheli,
vagy olyan lakóingatlan, amelyre vonatkozóan az adós vagy adóstárs pénzügyi intézménnyel lízingszerződést
kötött, és amely az adós, adóstárs, vagy az említettek közeli hozzátartozói bejelentett lakóhelye 2015. május
15-én – 2016. október 1-jét követően kezdeményezett adósságrendezési eljárás esetében az adósságrendezési
eljárás kezdeményezését megelőző 180. napon – valamint azt követően is folyamatosan, továbbá az említett
személyek ténylegesen is ott laknak, feltéve, hogy
a)
az adósnak, adóstársnak,
b)
az adós, adóstárs tulajdonában álló, jelzáloggal terhelt lakóingatlanban vagy a lízingszerződéssel
érintett lakóingatlanban lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozónak, vagy
c)
ha a jelzálogjoggal terhelt lakóingatlan nem az adós vagy az adóstárs tulajdonában van,
a zálogkötelezettnek
más, lakhatást biztosító, tulajdonjoga, haszonélvezeti vagy használati joga (ide nem értve a bérleti jogot) nincs,
vagy az nem felel meg méltányolható lakásigény alsó határára vonatkozó rendelkezéseknek sem,
méltányolható lakásigényt meg nem haladó jellemzőkkel bíró ingatlan: az e törvény végrehajtási rendeletében
meghatározott forgalmi értékű, hasznos alapterületű és lakószobával rendelkező lakóingatlan (lakás, lakáscélra
használt üdülő, zártkerti épület vagy tanya), ahol a méltányolható lakásigény mértékénél figyelembe kell venni
a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók számát is,
mindennapi életvitelhez szükséges alapvető, folyamatosan teljesítendő szolgáltatások:
a)
közműszolgáltatások,
b)
pénzforgalmi szolgáltató által biztosított, pénzforgalmi keretszerződés alapján nyújtott, fizetési
számla vezetését magában foglaló szolgáltatás,
c)
társasházi és lakásszövetkezeti lakások számára a társasház, lakásszövetkezet által biztosított
épület-karbantartási, épületüzemeltetési, takarítási szolgáltatások, fűtési és egyéb
közműszolgáltatások,

1694

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
d)
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

7. szám

lakóingatlanra kötött vagyonbiztosítási szerződés, felelősségbiztosítási szerződés, kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítás,
minimálbér: külön jogszabály rendelkezése alapján megállapított kötelező legkisebb munkabér,
öregségi nyugdíj legkisebb mértéke: az erről szóló jogszabályban meghatározott, évente felülvizsgált összeg,
önállóan forgalomképes ingatlan: olyan ingatlan, amely önálló helyrajzi számmal rendelkezik, vagy olyan önálló
tulajdoni illetőség, amely a természetben elkülönült, és a használatát megosztási megállapodás rendezi,
pénzforgalmi szolgáltató: a Hpt. és a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben
meghatározott szervezet,
pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott fogalom,
ideértve az Európai Unió más tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más államban székhellyel rendelkező és ott jogszerűen tevékenységet végző, Magyarország területén
határon átnyúló tevékenységként hitelt, pénzkölcsönt vagy pénzügyi lízinget nyújtó pénzügyi intézményt is,
privilegizált követelés:
a)
a törvényen alapuló tartásra jogosult részére jogerős határozattal vagy egyezséggel megállapított
tartásdíj, szüléssel járó költség és tartásra irányuló járadékszerű szolgáltatás (a továbbiakban együtt:
tartásdíj) jogosultanként legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb mértékének kétszeresét – a bíróság
által megállapított méltánylandó esetekben legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb mértékének
háromszorosát – meg nem haladó havi összeggel számolva,
b)
bíróság által jogerősen megállapított, természetes személyt járadékszerűen megillető kártérítés,
jogosultanként legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb mértékének másfélszeresét meg nem
haladó havi összeggel számolva,
c)
társasházi közös költségre vonatkozó követelés, lakásszövetkezeti fenntartási célú követelés,
társasházanként, lakásszövetkezetenként legfeljebb 15 000 forintot meg nem haladó havi összeggel
számolva, ha pedig a közös költség részeként közműdíjakat is meg kell fizetni, akkor legfeljebb
30 000 forintot meg nem haladó havi összeggel számolva,
d)
a természetes személyt egy összegben megillető, bíróság által jogerősen megállapított kártérítés,
sérelemdíj, jogosultanként összesen legfeljebb 2 millió forint összegig,
e)
közérdekkel összefüggő követelések,
Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
Pp.: a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény,
régi Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
saját jogú nyugdíjas: Tbj. 4. § f ) pontjában felsoroltak közül az, aki
a)
a Tny., illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a Tbj. 14. § (3) bekezdés a) és c) pontjában
meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított
ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben
(nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy
növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,
b)
a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek,
illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül,
súlyosan beteg: az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos
fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben felsorolt betegségben szenvedő
személy,
Szja. tv.: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
Szoc. tv.: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
tartozás járuléka: a tartozás tőkeösszegén és kamatán felül követelhető késedelmi kamat, pótlék, díj,
költségtérítés és egyéb hasonló jellegű fizetési kötelezettség,
társas vállalkozó: a Tbj. 4. § d) pontja szerinti jogviszonyban álló személy,
Tbj.: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény,
természetes személyazonosító adatok: a következő adatok együttesen: név, születési név, születési idő, hely
(ország, település), anyja születési neve,
Tny.: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,
űrlap: olyan kézzel vagy elektronikusan kitöltendő formanyomtatvány, amely tartalmazza az e törvényben
előírt adatokat, jognyilatkozatokat,
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vagyon: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 5. pontjában felsorolt vagyontárgyak, ideértve a pénzeszközöket, valamint
a pénzben meghatározható értékre fennálló követeléseket is,
végrehajtás alá vont vagyon:
a)
az az ingatlan, amelyet – a végrehajtási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével –
végrehajtás alá vontak,
b)
az az egyéb vagyontárgy, amelyet bírósági vagy más végrehajtás során már lefoglaltak,
Vht.: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
víziközmű-szolgáltatás: közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzoltóvíz biztosítással, közműves
szennyvízelvezetés és -tisztítás, ideértve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is,
zálogkötelezett: az adós (adóstárs) személyétől eltérő azon természetes személy, akinek ingatlanán az adóst
terhelő pénz- vagy pénzben kifejezett, magánjogi jogviszonyból eredő vagyoni követelés biztosítékaként
jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba.

3. Az adósságrendezési eljárásba vonható vagyon, bevétel és tartozások
6. §

(1) Az adósságrendezési eljárásba tartozik az adós, adóstárs minden vagyona és bevétele, amellyel az adósságrendezési
eljárás kezdeményezésekor rendelkezett, továbbá az is, amelyet a bírósági adósságrendezési eljárás elrendeléséig,
valamint az adósságrendezési eljárás időtartama alatt szerez.
(2) Nem tartozik az adósságrendezési eljárásba az e törvény végrehajtási rendeletében felsorolt vagyontárgy és bevétel.
(3) Az adós által az adósságrendezési eljárás előtt óvadékba adott vagyontárgy csak akkor vonható az adósságrendezésbe,
ha az óvadék jogosultja a kielégítési joga megnyíltától számított 60 napon belül az óvadék tárgyára nem gyakorolta
közvetlen kielégítési jogát; ebben az esetben az óvadék jogosultja követelését a zálogjogosultakra irányadó
szabályok szerint érvényesítheti az adósságrendezési eljárásban. A kielégítési jog megnyílta az adósságrendezés
kezdeményezése benyújtásának időpontja. Az óvadék tárgyának értékét a kielégítési jog megnyíltának időpontjára
vonatkozóan kell megállapítani. Ha az óvadék jogosultja az óvadék tárgyából közvetlenül kielégítette a követelését,
a fennmaradó összeget köteles az adós részére átutalni.
(4) Az egyéb kötelezettek az e törvényben meghatározott módon vehetnek részt és vállalhatnak kötelezettséget az adós,
adóstárs javára az adósságrendezésben.
(5) Az adósságrendezési eljárásba tartozik az adós és adóstárs valamennyi tartozása, továbbá az egyéb kötelezett
azon tartozása, amely vonatkozásában az adóssal egyetemlegesen kötelezett, vagy amelynek kezese vagy dologi
kötelezettje. Az a 75 év alatti, aktív korú közeli hozzátartozó, aki a jelzáloggal terhelt vagy pénzügyi lízingszerződéssel
érintett e törvény szerinti lakhatási feltételek megtartására szolgáló lakóingatlanban rendelkezik lakóhellyel,
az adósságrendezés időtartama alatt erre az ingatlanra vonatkozóan köteles viselni a lakás fenntartásával összefüggő
költségeket, kivéve, ha súlyosan beteg vagy fogyatékkal élő.

4. Az adósságrendezés kezdeményezésének feltételei
7. §

(1) Adósságrendezés az alábbi együttes feltételek esetén kezdeményezhető:
a)
ha az adósnak – önálló adósi vagy adóstársi minőségében, adóstársaival együtt – összességében – kamattal,
járulékokkal növelten – egy vagy több, összesen legalább 2 millió forint, de legfeljebb 60 millió forint közötti,
hatósági vagy bírósági úton érvényesíthető tartozása van,
b)
az a) pont szerinti tartozások meghaladják az adós, adóstárs adósságrendezésbe tartozó vagyonát, de
nem haladhatják meg az adós, adóstárs belföldön található vagy hozzáférhető vagyonának 200%-át, azzal,
hogy ez utóbbi rendelkezés szempontjából a vagyonba beleértendő az adós, adóstárs öt évre számított,
adósságrendezésbe vonható várható bevétele is, de nem tartozik bele a 6. § (2) bekezdésében meghatározott
vagyon, illetve bevétel,
c)
az a) pont szerinti tartozások legalább 80%-a az adós (adóstársak) által elismert vagy nem vitatott,
d)
az a) pont szerinti tartozások között legalább egy olyan van, amely már legalább 90 napja lejárt esedékességű,
és ezen tartozás mértéke kamatokkal, járulékokkal növelten meghaladja az 500 000 forintot,
e)
az a) pont szerinti tartozások közül a hátrasorolt követelések száma nem haladja meg az ötöt,
f)
a tartozások között van fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozás vagy olyan hitelviszonyból eredő tartozás,
amely az adós, adóstárs egyéni vállalkozásának finanszírozásával függ össze,
g)
a tartozások egyike sem keletkezett olyan jogerős bírósági határozattal, amely az adós polgári vagy büntetőjogi
felelősségét állapította meg olyan jogutód nélkül megszűnt társas vállalkozással összefüggésben, ahol az adós

1696

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

vagy adóstárs a tartozásokért való korlátlan helytállási kötelezettségének nem tett eleget vagy a korlátozott
tagi felelősséggel jogellenesen visszaélt, vagy mint vezető tisztségviselőnek jogerősen megállapították
a felelősségét a megszűnt vállalkozás hitelezőinek érdekeit sértő cselekmények miatt.
(2) Ha az (1) bekezdésben említett pénztartozás valamelyike nem forintban áll fenn, a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett – az adósságrendezési feltételek vizsgálatakor irányadó – deviza középárfolyamán kell a tartozás összegét
számítani az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére jogosultság szempontjából.
(3) Adós és adóstárs csak közösen kezdeményezheti az adósságrendezési eljárást, és adósként, adóstársként egyidejűleg
csak egy adósságrendezési eljárásban vehetnek részt.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket az eljárás kezdeményezésekor kell vizsgálni. Ha utóbb derül ki, hogy
az eljárás kezdeményezésekor az adós vagy adóstárs valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, hamisított vagy valótlan
tartalmú okiratot nyújtott be, vagy a valóságnak nem megfelelően nyilatkozott, a hitelező az adósságrendezés iránti
kérelem elutasítását vagy az adósságrendezési eljárás megszüntetését kezdeményezheti, a Családi Csődvédelmi
Szolgálat vagy a családi vagyonfelügyelő pedig hivatalból kezdeményezi az adósságrendezési eljárás megszüntetését.
8. §

(1) Nem kezdeményezhet adósságrendezési eljárást az adós, adóstárs, ha
a)
az adósságrendezés kezdeményezését megelőző tíz éven belül az ő vagy a vele jelzáloghitel tekintetében
egyetemlegesen kötelezett adóstárs érdekkörébe eső okból került sor bírósági adósságrendezés iránti kérelem
jogerős elutasítására [ide nem értve a 33. § a), c) d) és e) pontja szerinti eseteket] vagy bírósági adósságrendezési
eljárás megszüntetésére, vagy
b)
az adósságrendezés kezdeményezését megelőző tíz éven belül az érdekkörébe eső okból rá vonatkozóan
vagy a vele jelzáloghitel tekintetében egyetemlegesen kötelezett adóstársra vonatkozóan a bíróságon kívüli
adósságrendezés sikertelen kezdeményezése tényének az ARE nyilvántartásba történő jogerős bejegyzésére
került sor, vagy a bíróságon kívüli adósságrendezés lefolytatására a törvényben előírt együttműködési
kötelezettség vagy a szabályok megszegése miatt nem került sor,
c)
korábbi adósságrendezési eljárásban az adós, adóstárs mellett egyéb kötelezettségvállalóként részt vett, és
az adósságrendezési eljárásban meghatározott fizetési vagy helytállási kötelezettségét nem teljesítette, ennek
jogerős megállapításától számított tíz év leteltéig,
d)
már van folyamatban belföldön vagy külföldön olyan más adósságrendezési eljárás, ahol adósként
(adóstársként) vagy egyéb kötelezettként vesz részt, vagy a korábban lezárult külföldi adósságrendezési
eljárásban meghatározott fizetési kötelezettségét még nem teljesítette vagy annak teljesítése alól a külföldi
bíróság még nem mentesítette,
e)
külföldön olyan vagyoni vagy pénzfizetésre irányuló igény érvényesítésére irányuló eljárás van folyamatban
ellene vagy olyan jogerős határozatot hoztak vele szemben, amelyet Magyarországon el kell ismerni, és az adós
vagy adóstárs nem jelölt meg belföldi lakóhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat, vagy nem adott olyan
írásbeli hozzájárulást, amely a külföldi hitelezőkkel és külföldi bíróságokkal történő kapcsolattartáshoz, illetve
a külföldi eljárások adatainak beszerzéséhez szükséges,
f)
korábban már volt olyan bíróságon kívül kötött adósságrendezési megállapodás vagy befejezetté nyilvánított
bírósági adósságrendezési eljárás, amelyben
fa)
adósként, adóstársként,
fb)
az adósságrendezési megállapodásban, az egyezségkötésben, illetve a törlesztési határozat
végrehajtásában kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettként
részt vett, és a megállapodás megkötésére, illetve a bírósági adósságrendezési eljárás egyezségkötés
jóváhagyásával történő befejezetté nyilvánítására vagy a bírósági adósságrendezési eljárás megszüntetésére
tíz éven belül került sor,
g)
korábban már volt olyan adósságrendezési eljárás, amelyben adósként, adóstársként részt vett, de
ga)
a mentesítését elrendelő határozatot a bíróság utóbb hatályon kívül helyezte, és a hatályon kívül
helyező határozat jogerőre emelkedésétől számítva tíz év még nem telt el,
gb)
a bíróság a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatályának megszűnését állapította
meg, és az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számítva tíz év még nem telt el, vagy
gc)
a bíróság a bírósági adósságrendezési egyezség hatályának megszűnését állapította meg, és az erről
szóló határozat jogerőre emelkedésétől számítva tíz év még nem telt el,
h)
az adóstársak, illetve az egyéb kötelezettek között magánjogi jogviszonyból eredő követelés érvényesítése,
vagy polgári jogi igény megtérítése iránt eljárás van folyamatban, legalább 200 000 forint összegű fizetési
kötelezettség teljesítése érdekében,
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i)

az adós vagy adóstárs más országban magánszemélyek adósságrendezését vagy más, hasonló jogi hatásokkal
járó bíróságon kívüli vagy bírósági eljárást kezdeményezett és azt még nem bírálták el,
j)
az adós nem minősül e törvény alkalmazásában belföldinek,
k)
ha az adósnak, adóstársnak, egyéb kötelezettnek büntetőeljárásban meghozott határozat (ide nem értve
a jogerős határozattal megítélt polgári jogi igényt) alapján fennálló pénzbüntetés, bűnügyi költség tartozása
van vagy bűnügyi zárlatot rendeltek el a vagyonára, vagy vagyonelkobzást rendeltek el vele szemben,
l)
szabálysértési eljárásban vagy közigazgatási eljárásban kiszabott, járulékaival együtt számított, 500 000 forintot
meghaladó összegű bírságtartozása van,
m)
közjogi jogviszonyból eredő, lejárt esedékességű tartozása van – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel –,
n)
az adós vagy a zálogkötelezett lakóingatlana a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem
tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény értelmében a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
(a továbbiakban: NET) részére megvásárlásra felajánlásra került, kivéve, ha a NET a lakóingatlan megvásárlását
elutasítja,
(2) Az (1) bekezdés l) és m) pontja szerinti közjogi jogviszonyból eredő követelésbe nem tartozik bele, ha
a)
az adós köztartozása lakáshitel-tartozással, annak kamatával, járulékával, lakáscélú vagy otthonteremtési
célú hitellel összefüggő állami kezesség beváltása miatt vagy állami lakáscélú támogatás, kamattámogatás
visszafizettetésével összefüggésben keletkezett,
b)
az adós köztartozása a külön jogszabály szerinti diákhitel tartozás meg nem fizetése miatt keletkezett,
c)
az adós köztartozása jogalap nélkül felvett társadalombiztosítási juttatás, állami, önkormányzati szociális,
családtámogatási, fogyatékossági vagy rehabilitációs juttatás visszafizetése miatt keletkezett, és ennek
összege – járulékaival együtt – nem haladja meg az 500 000 forintot,
d)
az adó- vagy más köztartozás vagy bírság megfizetésére vonatkozóan az adós – a végrehajtás elrendelését
megelőzően vagy a végrehajtási eljárásban – legfeljebb egyéves időtartamra részletfizetést vagy fizetési
halasztást kapott, és a részletfizetés mértéke havonta nem haladja meg a 200 000 forintot.
9. §

(1) E törvény rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás a következő körülmények valamelyike esetén
kezdeményezhető:
a)
fizetési késedelemre vagy nemteljesítésre hivatkozással a 7. § szerinti tartozások miatt a hitelezők egyike sem
mondta még fel, illetve még nem tette lejárttá a hitelszerződést,
b)
legalább egy hitelező a nemfizetés vagy fizetési késedelem miatt a szerződést már felmondta vagy lejárttá
tette,
c)
legalább egy hitelező a fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén már megindította a követelésérvényesítési
eljárást (pl. szerződés felmondása, fizetési meghagyásos eljárás, per, a fizetés jogalapját és összegét megállapító
közigazgatási határozat, zálogtárgy értékesítésének kezdeményezése, végrehajtási eljárás kezdeményezése),
d)
a hitelezői követelések valamelyike már végrehajtás alatt áll, vagy a zálogtárgy értékesítése folyamatban van.
(2) Az adós számára a központi költségvetésből törlesztési támogatás állapítható meg a bíróságon kívüli adósságrendezési
megállapodásban, a bírósági adósságrendezési egyezségben vagy az adósságtörlesztési határozatban megállapított,
a lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlannal összefüggő hiteljogviszonnyal vagy pénzügyi lízingszerződéssel
összefüggő adósságrendezési kötelezettségei teljesítéséhez. A törlesztési támogatásban részesíthetők körét,
a támogatás részletes feltételeit, igénybevételének, folyósításának és az azzal történő elszámolás rendjét e törvény
végrehajtási rendelete állapítja meg.

5. Az egyéb kötelezettek részvétele az adósságrendezési eljárásban
10. §

(1) Az adós, adóstárs az eljárás kezdeményezésekor csatolja az egyéb kötelezett e törvény végrehajtási rendelete szerinti
nyilatkozatát, amelyben az egyéb kötelezett nyilatkozik, hogy
a)
az adósságrendezési eljárásban az adós, adóstárs mint közvetlen kötelezett mellett részt vesz oly módon, hogy
helytáll az adósságrendezési megállapodásban az adósságrendezési egyezségben vagy az adósságtörlesztési
határozatban az adós számára meghatározott fizetési kötelezettség teljesítéséért oly módon, hogy ha az adós
a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor a hitelezők erről szóló felhívásától számított 8 napon belül
megfizeti a hitelező számára az elmaradt adósságtörlesztést, vagy
b)
az adósságrendezési eljárásban az adós, adóstárs mint közvetlen kötelezett mellett részt vesz oly módon,
hogy az adósságrendezési megállapodásban az adósságrendezési egyezségben vagy az adósságtörlesztési
határozatban az adós számára meghatározott fizetési kötelezettség teljesítéséért helytáll az a) pontban
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meghatározott módon, ezenkívül az adós törlesztési kötelezettségének kiegészítésére is kötelezettséget vállal
az adósságrendezés érdekében a bíróságon kívüli vagy a bírósági adósságrendezési eljárásban, vagy
c)
az eljárásban azzal a korlátozással vesz részt, hogy a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban,
a bírósági adósságrendezési egyezségkötésben, illetve az adósságtörlesztési határozat végrehajtásában
kizárólag az adós e törvény szerinti azon fizetési kötelezettség a) pontban meghatározott módon
történő teljesítéséért vállal kötelezettséget, amely kötelezettségért mint egyetemleges kötelezett vagy
mint zálogkötelezett helytállni köteles [az a)–b) pontban és e pontban említettek a továbbiakban:
az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett], vagy
d)
az adósságrendezési eljárásban nem vesz részt, de egyúttal tudomásul veszi, hogy a 26. § (2) bekezdés és 28. §
(1), (2) és (4) bekezdések szerinti igényérvényesítésekkel szembeni védelem nem illeti meg.
Ha az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor nem csatolták az egyéb kötelezett nyilatkozatát, a Családi
Csődvédelmi Szolgálat az egyéb kötelezettet 45 napos határidő tűzésével írásban történő nyilatkozattételre hívja
fel. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. Ha az egyéb kötelezett a nyilatkozattételt elmulasztja
vagy az (1) bekezdés a), b) vagy c) pont szerinti nyilatkozatát visszavonja, a 26. § (2) bekezdés és 28. § (1), (2) és
(4) bekezdések szerinti igényérvényesítésekkel szembeni védelem ettől az időponttól nem illeti meg.
A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során, az adósságrendezési megállapodás megkötése során, a bírósági
adósságrendezési egyezség megkötése során az egyéb kötelezett az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot pótlólag
megteheti, erre a családi vagyonfelügyelő ismételten felhívja 5 napos határidő tűzésével. A határidő elmulasztása
miatt igazolásnak nincs helye. Ha az egyéb kötelezett az (1) bekezdés a) vagy b) pont szerinti nyilatkozatot ekkor
teszi meg, a 26. § (2) bekezdés és 28. § (1), (2) és (4) bekezdések szerinti igényérvényesítésekkel szembeni védelem
akkor illeti meg, ha az erről szóló nyilatkozatot a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat és – ha
van folyamatban lévő végrehajtási eljárás – a végrehajtó számára is megküldi. A 26. § (2) bekezdés és 28. § (1), (2) és
(4) bekezdések szerinti igényérvényesítésekkel szembeni védelem a nyilatkozat kézhezvételéről illeti meg az egyéb
kötelezettet, a végrehajtó ebben az esetben a végrehajtást szünetelő ügyként tartja nyilván.
A 26. § (2) bekezdés és 28. § (1), (2) és (4) bekezdések szerinti igényérvényesítési eljárások kezdeményezésekor, illetve
az eljárás folytatása érdekében a hitelező az egyéb kötelezett (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatának vagy
az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti nyilatkozata visszavonásáról szóló nyilatkozata másolati példányát csatolja,
a nyilatkozattétel elmulasztásáról pedig nyilatkozik.
Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettek
az adóssal, adóstárssal szemben – a kötelezettségvállalásukkal összefüggésben az adósságrendezési eljárás alatt
teljesített kifizetésekre tekintettel – az adósságrendezési eljárás záró időpontját követően léphetnek fel, követelésük
elévülése az adósságrendezési eljárás időtartama alatt nyugszik.

6. Családi Csődvédelmi Szolgálat, családi vagyonfelügyelő
11. §

(1) A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve az Igazságügyi Hivatal szervezeti egysége, a Családi Csődvédelmi
Szolgálat területi szervei a kormányhivatalokban felállításra kerülő szervezeti egységek.
(2) A Családi Csődvédelmi Szolgálat
a)
a lakosság részére tájékoztató anyagokat tesz közzé az adósságok felhalmozódásának és a túladósodottság
elkerülésének érdekében célszerű intézkedésekre, valamint az adósságrendezés kezdeményezésének
feltételeire és eljárásrendjére vonatkozóan, közzéteszi az adósságrendezéssel összefüggő beadványok,
űrlapok, jognyilatkozatok mintáját,
b)
ellátja a családi vagyonfelügyelők tevékenységének szakmai felügyeletét, tevékenységük szakszerűsége
és szabályszerűsége érdekében belső kontroll rendszereket működtet, szakmai útmutatókat, módszertani
anyagokat, szabályzatokat készít, biztosítja az adósságrendezési ügyekkel összefüggő iratok, nyilvántartások
biztonságos tárolását, kezelését, rendszerezését, megőrzését, archiválását, az eljárás résztvevőivel való
kapcsolattartás ügyviteli és szervezési feltételeit.
(3) A Családi Csődvédelmi Szolgálat e törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladataihoz a Szolgálat
által igényelt adatok szolgáltatását és továbbítását nem lehet díjfizetéshez kötni.

12. §

(1) A családi vagyonfelügyelők és a feladataik ellátásában közreműködők a Családi Csődvédelmi Szolgálatot magában
foglaló kormányhivatallal munkavégzésre irányuló tartós jogviszonyban álló személyek.
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(2) Családi vagyonfelügyelő az a legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező kormánytisztviselő vagy büntetlen
előéletű tartós megbízási jogviszonyban álló személy lehet, aki rendelkezik jogi vagy közgazdasági végzettséggel,
valamint közigazgatási vizsgával vagy jogi szakvizsgával.
(3) A családi vagyonfelügyelő a bírósági adósságrendezési eljárásban közreműködő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat által
kijelölt fizetésképtelenségi szakértő, a bírósági adósságrendezési eljárás során a bíróság számára szakmai előkészítő
és közreműködő feladatokat lát el, felügyeli az adós gazdálkodását és elvégzi az e törvényben számára meghatározott
egyéb feladatokat. A Családi Csődvédelmi Szolgálat a családi vagyonfelügyelők természetes személyazonosító
adatait, hivatali elérhetőségét elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a bíróságok számára.
(4) A családi vagyonfelügyelő az ilyen fizetésképtelenségi szakértői feladatokat ellátó személytől elvárható gondossággal
köteles eljárni.
(5) A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerve a családi vagyonfelügyelőt a bírósági adósságrendezési eljárásból
visszahívja, ha a családi vagyonfelügyelő
a)
tartósan keresőképtelen vagy más rendkívüli ok miatt nem tudja a feladatát ellátni,
b)
megszűnik a munkavégzésre irányuló jogviszonya a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál,
c)
súlyosan vagy ismétlődően megszegi a jogszabályokat, elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti a jogszabályban
foglalt kötelezettségeit, vagy személyével szemben kizáró ok merül fel.
(6) Az új családi vagyonfelügyelő kijelölése, adatainak az ARE nyilvántartásba történő bejegyzése, a bíróságnak és
a feleknek történő megküldése iránt a területi Családi Csődvédelmi Szolgálat az említett körülmény bekövetkeztekor
haladéktalanul intézkedik.
13. §

(1) A területi Családi Csődvédelmi Szolgálat által a bírósági adósságrendezési eljárásra történő családi vagyonfelügyelői
kijelölés részletes szabályait e törvény végrehajtási rendelete tartalmazza.
(2) A kijelölés csak az e törvény szerinti kizárási ok esetén utasítható vissza.
(3) Nem járhat el családi vagyonfelügyelőként az a személy,
a)
aki az adós, az adóstárs vagy egyéb kötelezett,
b)
az a) pontban említett személyek hozzátartozója,
c)
aki a hitelező vagy a hitelező szervezet vezetője, többségi részesedéssel rendelkező tulajdonosa vagy
az említettek közeli hozzátartozója, élettársa,
d)
aki a hitelezővel foglalkoztatásra irányuló vagy tagi (részvényesi) jogviszonyban álló személy, a hitelező vezető
tisztségviselője, jogi képviselője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, felügyeleti biztosa, az itt felsorolt
jogviszony vagy megbízatás időtartama alatt és az azt követő 3 éven belül,
e)
aki a d) pont szerinti jogviszonyban állók közeli hozzátartozója, élettársa,
f)
akinek vagy aki közeli hozzátartozójának, élettársának az adósságrendezésbe vont vagyonra nézve
tulajdonjoga, haszonélvezeti, használati, bérleti joga vagy dologi jogi igénye van, vagy akinek jogát, jogi
érdekét a bírósági adósságrendezés elrendelése befolyásolja,
g)
akitől a pártatlan feladatellátás egyéb okból nem várható el.
(4) A kizárási okot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul be kell jelenteni a Családi Csődvédelmi
Szolgálatnak, ezzel egyidejűleg a kijelölést vissza kell utasítani, vagy az eljárásból történő visszahívást kell
kezdeményezni a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál.
(5) Ha a kizárási okról a Családi Csődvédelmi Szolgálat szerez tudomást, haladéktalanul intézkedik a családi
vagyonfelügyelő visszahívásáról, helyette másik családi vagyonfelügyelőt jelöl ki, amelyet bejegyez az ARE
nyilvántartásba és egyidejűleg értesítést küld a bíróságnak, a hitelezőknek és az egyéb kötelezetteknek.

14. §		
A családi vagyonfelügyelő munkáját a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál háromtagú szakmai munkacsoport segíti,
ahol egy fő az adminisztratív teendőket látja el, egy fő okleveles vagy felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező
személy, egy fő pedig vagy jogász, vagy a lakossági pénzügyi ügyletekre, követeléskezelésre vonatkozó ismeretekkel
rendelkező közgazdasági végzettségű személy. Az említett személyeknek is összeférhetetlenségi és titoktartási
nyilatkozatot kell tenniük, amelyet el kell juttatni a családi vagyonfelügyelő és a Családi Csődvédelmi Szolgálat
vezetője részére.
15. §

(1) A családi vagyonfelügyelőt és a tevékenységét segítő szakmai munkacsoport tagjait titoktartási kötelezettség
terheli az adós és az eljárásban részt vevő egyéb személyek nem nyilvános vagy törvényben meghatározott titkot
tartalmazó adataira vonatkozóan. A nem nyilvános, illetve a törvényben meghatározott titkot tartalmazó adatok és
dokumentumok biztonságos megőrzését és kezelését biztosítaniuk kell.

1700

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

(2) A bírósági adósságrendezés elrendelésétől kezdve az adós és az adóstárs vagyoni és pénzügyeit, gazdálkodását,
vagyoni kihatású intézkedéseinek szabályszerűségét a családi vagyonfelügyelő ellenőrzi, az adós és a hitelezők
bevonásával, illetve az adós, egyéb kötelezett meghallgatásával előkészíti az egyezségi tervet, az egyezségmódosítási
tervet, az adósságtörlesztési tervet, az adósságtörlesztés-módosítási tervet, valamint az adósságrendezés lezárása
érdekében a záró elszámolást, a mentesítési javaslatot, továbbá az említett ügyekben előkészíti és végrehajtja
a bíróság határozatait.
(3) Ha a családi vagyonfelügyelő tudomást szerez arról, hogy az adós vagy az adóstárs az adósságrendezés körébe
tartozó vagyont vagy bevételt elvonta, eltitkolta, e törvénnyel ellentétesen kezelte, elmulasztja a családi
vagyonfelügyelővel, a bírósággal, az eljárásban kötelezettségvállalóként részt vevő egyéb kötelezettekkel és
a hitelezőkkel való együttműködési kötelezettségét, visszaélésszerűen gyakorolja jogait, intézkedéseivel kivonja
magát a családi vagyonfelügyelő ellenőrzési jogköre alól, vagy egyébként megsérti az adósságrendezési eljárás
szerinti kötelezettségeit, ezt a tényt és az ezzel összefüggő információkat köteles jelezni a hitelezőknek és a bíróságnak,
továbbá kezdeményeznie kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek eljárását bűncselekmény gyanúja
esetén.

7. Adósságrendezési nyilvántartás
16. §

(1) Az adósságrendezés kezdeményezésére, az adósságrendezés kezdeményezésének, illetve lefolytatásának
sikertelenségére, a bírósági adósságrendezés elrendelésére, az adósságrendezési eljárás szakaszaira, a bírósági
adósságrendezés elrendelésének elutasítására, a bírósági adósságrendezési eljárás megszüntetésére, az eljárás során
hozott érdemi határozatokra, valamint az eljárás hatálya alá tartozó személyekre vonatkozóan a Családi Csődvédelmi
Szolgálat központi szerve közhiteles országos központi nyilvántartást vezet (ARE nyilvántartás), amely nyilvántartáshoz
a területi Családi Csődvédelmi Szolgálatok hozzákapcsolódnak. Az ARE nyilvántartásba a területi Családi Csődvédelmi
Szolgálatok jegyzik be az őket érintő ügyekben az e törvényben meghatározott adatokat, adatváltozásokat, és töltik
fel a dokumentumtárba az e törvényben meghatározott okiratokat digitalizált formában. A Családi Csődvédelmi
Szolgálat központi szerve mint adatkezelő az ARE nyilvántartással összefüggő, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó
állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvényben meghatározott elektronikus adatfeldolgozás
ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg.
(2) Az ARE nyilvántartás tartalmazza:
a)
az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának dátumát,
b)
az adósságrendezési ügy számát, amelyet az a) pont szerinti adat bejegyzésével egyidejűleg kell bejegyezni,
c)
a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelen kezdeményezése esetén ezt a tényt, azt a tényt, hogy
ez kinek az érdekkörében következett be, a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelen kezdeményezése
bekövetkezésének dátumát, az adós, adóstárs természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
d)
a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelen lefolytatása esetén ezt a tényt, a főhitelező erről szóló
értesítésének dátumát, az adós, adóstárs természetes személyazonosító adatait, lakcímét, a főhitelező nevét,
székhelyét,
e)
a bíróságon kívüli sikeres adósságrendezés esetén ennek tényét, a főhitelező erről szóló értesítésének dátumát,
az adós természetes személyazonosító adatait, lakcímét, a főhitelező nevét, székhelyét, a hitelezőkkel kötött
megállapodás szövegét,
f)
a bírósági adósságrendezés elrendelésének elutasítása esetén ezt a tényt, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerős
bírósági végzés keltét, ügyszámát, a jogerőre emelkedés napját, az adós természetes személyazonosító adatait,
lakcímét,
g)
a bírósági adósságrendezés elrendelése esetén
ga)
a bíróság nevét, székhelyét,
gb)
az adósságrendezést elrendelő jogerős végzés ügyszámát, dátumát, a jogerőre emelkedés napját,
gc)
az adósságrendezés kezdő időpontját, amely megegyezik a gb) alpont szerinti dátummal,
gd)
az adós, adóstárs természetes személyazonosító adatait, lakcímét, ha az eljárásban az adós
személyében jogutódlás következik be, mind a jogutód, mind a jogelőd adós e pont szerinti adatait,
ge)
az adósságrendezési eljárásban az adós mellett kötelezettségvállalóként bekapcsolódó egyéb
kötelezett természetes személyazonosító adatait és lakcímadatait,
gf )
az adósságrendezési eljárásban be nem kapcsolódó egyéb kötelezett természetes személyazonosító
adatait és lakcímadatait,
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a kijelölt családi vagyonfelügyelő nevét, hivatali elérhetőségét (postai és elektronikus levélcím),
az adott adósságrendezési ügyre vonatkozóan kiadott ügyazonosítóját, annak a területi Családi
Csődvédelmi Szolgálatnak a nevét és székhelyét, amelynél a családi vagyonfelügyelő munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
h)
a bírósági adósságrendezés elrendelésének időpontjában azon hitelezők adósságrendezési eljárásba való
bejelentkezésével összefüggő határidőt, akik pénzbeli vagy pénzben kifejezett követelésének esedékessége
már lejárt vagy a bírósági adósságrendezés elrendelését követő öt éven belül jár le,
i)
a bírósági adósságrendezési eljárásban megkötött egyezséget jóváhagyó jogerős bírósági végzés ügyszámát,
keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
j)
a bírósági adósságrendezési eljárásban az egyezségmódosítást jóváhagyó jogerős bírósági végzés ügyszámát,
keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
k)
bírósági adósságrendezési eljárásban jóváhagyott egyezség (egyezségmódosítás) szabályszerű végrehajtása
esetén az eljárás befejezetté nyilvánításáról és az adós, adóstárs mentesítéséről szóló jogerős bírósági végzés
ügyszámát, keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
l)
az adósságtörlesztési eljárást elrendelő jogerős bírósági végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét, székhelyét,
a jogerőre emelkedés napját,
m)
az adósságtörlesztésről szóló jogerős végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre
emelkedés napját,
n)
az adósságtörlesztésről szóló bírósági végzést módosító jogerős végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét,
székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
o)
a bírósági adósságrendezési eljárás lezárásához készített jegyzőkönyv ügyszámát, keltét, az azt készítő családi
vagyonfelügyelő nevét, hivatali elérhetőségét (postai és elektronikus levélcím), az adott adósságrendezési
ügyre vonatkozóan kiadott ügyazonosítóját, annak a területi Családi Csődvédelmi Szolgálatnak a nevét és
székhelyét, amelynél a családi vagyonfelügyelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
p)
a bírósági adósságrendezési eljárás lezárásakor a jogerős mentesítő bírósági végzés ügyszámát, keltét,
a bíróság nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
r)
a bírósági adósságrendezési eljárást megszüntető jogerős bírósági végzés ügyszámát, keltét, a bíróság nevét,
székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
s)
a jogerős mentesítő határozatot hatályon kívül helyező jogerős bírósági végzés ügyszámát, keltét, a bíróság
nevét, székhelyét, a jogerőre emelkedés napját,
t)
a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnésének bírósági megállapítása esetén ezt
a tényt, a bíróság nevét, székhelyét, a jogerős bírósági végzés keltét, ügyszámát, a jogerőre emelkedés napját,
az adós, adóstárs természetes személyazonosító adatait, lakcímét, az érintett hitelező nevét, székhelyét
(lakóhelyét) jogi személy hitelező esetén a bírósági vagy hatósági nyilvántartási számát,
u)
a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének bírósági megállapítása esetén ezt a tényt,
a bíróság nevét, székhelyét, a jogerős bírósági végzés keltét, ügyszámát, a jogerőre emelkedés napját, az adós
természetes személyazonosító adatait, lakcímét, az érintett hitelező nevét, székhelyét (lakóhelyét) jogi személy
hitelező esetén a bírósági vagy hatósági nyilvántartási számát.
(3) A családi vagyonfelügyelő, az adós, az adóstárs, a hitelező és az eljárásban részt vevő egyéb kötelezett az ARE
nyilvántartásnak arra az adósságrendezési ügyre vonatkozó adataiba tekinthet be, amelyben részt vesz vagy részt
vett. A betekintés az adós, az adóstárs, a hitelező és az eljárásban részt vevő egyéb kötelezett részéről személyesen
történhet, bármelyik területi Családi Csődvédelmi Szolgálatnál. A betekintés ingyenes.
(4) Az ARE nyilvántartásból annak a bíróságnak, közjegyzőnek, ügyésznek, nyomozó hatóságnak, közigazgatási szervnek,
nemzetbiztonsági szolgálatnak, végrehajtást elrendelő hatóságnak, a végrehajtónak és szociális hatóságnak
továbbítható adat, amely minden egyes igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével megjelöli,
hogy az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez az adat
megismerésére és kezelésére jogosult. Az adatigénylőnek a kérelemben meg kell jelölnie annak az eljárásának
az ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére jogosult. Az adat igénylése és továbbítása
elektronikus úton történik. Az ilyen adatigénylés ingyenes.
(5) Az ARE nyilvántartás adatai közül az adósságrendezés hatálya alatt állásra, kezdő és záró időpontjára vonatkozó
adat a (3) vagy (4) bekezdésben felsoroltakon kívüli személy vagy szervezet részére jogi érdek igazolása esetén vagy
akkor lehet tájékoztatást adni, ha az adatigénylő az adósságrendezés alatt álló személlyel szemben olyan okirattal
igazolt követeléssel rendelkezik, amely hatósági vagy bírósági úton végrehajtható. A megkeresésről és a tájékoztatás
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tényéről a Családi Csődvédelmi Szolgálat tájékoztatja az adóst és az adóstársat. A kérelmező a kapott tájékoztatást
csak az igénylésben megjelölt célra használhatja fel.
Az ARE nyilvántartás összesített adatai egyedi azonosításra nem alkalmas módon statisztikai célra, továbbá
a hatóságok, bíróságok, minisztériumok számára hatásvizsgálati célból adhatók át.
A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében
tanúsítványt állít ki a belföldi természetes személyek részére arról, hogy
a)
a kérelmező természetes személy nem szerepel az ARE nyilvántartásban adósként, vagy
b)
az ARE nyilvántartásban a kérelmező természetes személy szerepel, valamint az általa a tanúsítványba foglalni
kért, az ARE nyilvántartásban nyilvántartott adatokról.
A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében
hiteles vagy nem hiteles másolatot állít ki a belföldi természetes személyek részére a kérelmező természetes személy
adósságrendezési eljárásában nyilvántartott okiratokról.
Az ARE nyilvántartásban
a)
ha nem indult bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezés, az erről szóló tény, illetve határozat
bejegyzésének napjától,
b)
a bíróságon kívüli adósságrendezés sikeres lefolytatása esetén az erről szóló adat bejegyzésének napjától,
c)
ha a bírósági adósságrendezést elrendelték, annak befejezetté nyilvánításától vagy megszüntetéséről szóló
bírósági végzés bejegyzésének napjától – ide nem értve a d) pont szerinti eseteket –,
d)
ha
da)
a mentesítő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezte, az erről szóló jogerős végzés
bejegyzésének napjától,
db)
a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatályának megszűnését a bíróság megállapította,
az erről szóló jogerős végzés bejegyzésének napjától,
dc)
a bírósági adósságrendezési egyezség hatályának megszűnését a bíróság megállapította, az erről
szóló jogerős végzés bejegyzésének napjától,
számított tizedik év utolsó napjáig kell megőrizni, ennek elteltét követően az adatokat a Családi Csődvédelmi
Szolgálat központi szerve törli.

II. FEJEZET
BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉS
8. A bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezése
17. §

(1) Az adósnak a bírósági adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőzően a főhitelezőnél írásban, bíróságon
kívüli adósságrendezést kell kezdeményeznie.
(2) Az adóstársak csak közösen kezdeményezhetnek adósságrendezést, és együttesen tehetnek az eljárás során
jognyilatkozatokat, ide nem értve azon hitelezői követelésekkel összefüggő jognyilatkozatokat, amelyek kötelezettje
csak az egyik adóstárs. Az adóstársak egymásnak ezekben az esetekben is meghatalmazást adhatnak az eljárási
cselekmények és jognyilatkozatok megtételére. A meghatalmazást írásban kell megtenni és azt az adott eljárási
cselekmény vagy jognyilatkozat megtételekor a családi vagyonfelügyelőnek, illetve a bíróságnak be kell mutatni.
(3) Az adósságrendezés kezdeményezésére irányuló kérelem az adós, a hitelezők és egyéb kötelezettek azonosítására
szolgáló adatok mellett tartalmazza az adós vagyonleltárát és tartozásállományának összetételét, összegét, törlesztési
kötelezettségeit. Az adósnak nyilatkoznia kell a saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, illetve
az élettársa havi rendszeres bevételeiről és a mindennapi közös életvitellel összefüggő havi kiadásokról is.
(4) Az adósságrendezés kezdeményezésének kötelező tartalmi elemeit és a kérelemhez csatolandó iratok, nyilatkozatok
listáját az 1. melléklet és e törvény végrehajtási rendelete tartalmazza.
(5) Az adósságrendezés kezdeményezését a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal, a 3. mellékletben
meghatározott nyilatkozatok, kötelezettségvállalások és űrlapok csatolásával, az e törvény végrehajtási rendeletében
meghatározott formanyomtatványok igénybevételével lehet megtenni. Az űrlapokon az adós nyilatkozik
az adósságrendezésbe tartozó vagyonáról, bevételeiről, kiadásairól, követeléseiről, tartozásairól, a vele közös
háztartásban élőkről, valamint az egyéb kötelezettekről, valamint arról, hogy van-e ellene folyamatban végrehajtási
eljárás vagy végrehajtáson kívüli zálogértékesítés.
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(6) Az adósságrendezés kezdeményezéséről az adósnak és adóstársnak egyidejűleg írásban értesítenie kell a pénzügyi
eszközeit vezető 26. § (1) bekezdése szerinti intézményeket.
(7) A pénzügyi intézmény, akihez az adósságrendezési eljárás kezdeményezése benyújtásra került, haladéktalanul
tájékoztatja az adós lakóhelye szerinti területi Családi Csődvédelmi Szolgálatot a bíróságon kívüli adósságrendezési
eljárás kezdeményezésének benyújtásáról. A Családi Csődvédelmi Szolgálat erről a tényről a KHR tv.-ben meghatározott
módon adatot szolgáltat a KHR-be.
18. §

(1) Az adósságrendezés kezdeményezésekor az adós és az adóstárs nyilatkozik arról is, hogy nem képes a tartozásai
megfizetésére.
(2) Az adósnak és az adóstársnak a tartozásai vonatkozásában meg kell jelölnie, hogy mely követeléseket, milyen
összegben és milyen indokkal, bizonyítékokkal vitat. Nem lehet vitatottnak tekinteni az olyan hitelezői követelést,
amelynek fennállását jogerős ítélet, illetve jogerős végzéssel jóváhagyott egyezség állapította meg, vagy ha az adós
tartozáselismerése közokiratba van foglalva (Pp. 195. §), kivéve, ha az adós olyan okirattal bizonyított tényre alapítva
vitatja a követelést, amely a határozat jogerőre emelkedése vagy a közokirat létrejötte után következett be.

19. §

(1) Az adósságrendezés kezdeményezésekor az adós és az adóstárs kötelezettséget vállal
a)
az adósságrendezési eljárásba tartozó vagyonának és bevételeinek az adósságrendezés céljára történő
bevonására, a tartozások rendezéséhez szükséges bevétele és vagyona rendelkezésre tartására, ide nem értve
azokat a vagyontárgyakat és bevételeket, amelyeket e törvény végrehajtási rendeletében az adósságrendezésbe
vonás alól mentesít,
b)
a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrehozásában történő közreműködésre, a főhitelező ezzel
összefüggő tevékenységének támogatására,
c)
a hitelezőkkel, egyéb kötelezettekkel, a Családi Csődvédelmi Szolgálattal és a családi vagyonfelügyelővel
történő együttműködésre,
d)
a bírósági adósságrendezés elrendelése esetére gazdálkodásának a családi vagyonfelügyelő általi
ellenőrzésének és a vagyona, bevételei feletti rendelkezési joga korlátozásának tűrésére,
e)
az adósságrendezésre vonatkozó megállapodás megkötéséig vagy az egyezség bírósági jóváhagyásáig terjedő
időszakban a törlesztési kötelezettség, illetve a folyamatos fizetési kötelezettségei 21. § (1) bekezdésében és
45. § (5) bekezdésében meghatározott mértékű teljesítésére,
f)
vagyona, bevételei, valamint a vele szemben – pénzkövetelés megfizetése iránt – érvényesített követelések
fennállására, változására vonatkozó adatok és dokumentumok szolgáltatására,
g)
az általa vagy ellene indított, a pénzfizetésre irányuló vagy pénzben kifejezett vagyoni értékkel összefüggő
igényérvényesítési eljárásokkal összefüggő adatoknak az eljárásban részt vevő felek általi megismerhetővé
tételére.
(2) Az adósságrendezés kezdeményezésekor az adós és az adóstárs a főhitelező előtt írásban nyilatkozik arról, hogy
a)
a jelzáloggal terhelt lakóingatlana tulajdonát a bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezési eljárás során
meg kívánja-e tartani, a főhitelezővel kötött hitelszerződése feltételeinek számára kedvezőbb feltételeket
tartalmazó módosítása esetén – ha pedig a lakóingatlanra pénzügyi lízingszerződése van, kívánja-e annak
módosítását azzal, hogy a módosított lízingdíj megfizetésére vonatkozóan a képességét megvizsgálják – vagy
b)
előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az adósságrendezés érdekében a jelzáloggal terhelt lakóingatlana
elidegenítésre kerüljön és helyette az adósságrendezési eljárás alatt másik, kisebb értékű, a méltányolható
lakásigényt meg nem haladó jellemzőkkel bíró lakóingatlant kíván vásárolni a jelzálogjog másik ingatlanra,
mint új zálogtárgyra történő bejegyzésével, vagy
c)
előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az adósságrendezés érdekében a jelzáloggal terhelt lakóingatlana
elidegenítésre kerüljön, de helyette az adósságrendezési időtartama alatt nem kíván másik lakóingatlant
vásárolni vagy lízingbe venni, vagy
d)
előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az adósságrendezés érdekében a jelzáloggal terhelt lakóingatlana
elidegenítésre kerüljön, de helyette másik, kisebb értékű, a méltányolható lakásigényt meg nem haladó
jellemzőkkel bíró lakóingatlanra vonatkozóan pénzügyi lízingszerződést kíván kötni azzal, hogy a módosított
lízingdíj megfizetésére vonatkozóan a törlesztési képességét megvizsgálják.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozattétel során az adós és az adóstárs által tett közös nyilatkozattal egyetlen jelzáloggal
terhelt lakóingatlan tulajdona megtartására vonatkozóan, illetve egyetlen pénzügyi lízingszerződéssel érintett
ingatlanra vonatkozóan lehet szándéknyilatkozatot tenni.
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(4) Az adósságrendezés kezdeményezésekor az adós és az adóstárs a főhitelező előtt írásban nyilatkozatot tesz arról,
hogy az általa szolgáltatott adatok, dokumentumok teljes körűek és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok
valódiak.
(5) Az adós és az adóstárs kötelezettséget vállal arra, hogy ha a személyi, családi, vagyoni, jövedelmi helyzetében, illetve
a lakóhelyével összefüggésben vagy a (6) bekezdés szerinti adatokban változás következik be, az azzal összefüggésben
újonnan kitöltött űrlapokat és dokumentumokat öt napon belül benyújtja.
(6) Az adósságrendezés kezdeményezésekor adós és az adóstárs írásban hozzájárul ahhoz, hogy az adósságrendezésbe
vonandó vagyonával, jövedelmével és az adósságállományával és az ellene indított igényérvényesítésekkel összefüggő
adatokat a hitelezők, az egyéb kötelezettek, a hatáskörükben eljáró hatóságok, ügyészség és bíróság, a családi
vagyonfelügyelő és a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint a külön törvényben az ilyen adat megismerésére
feljogosított szervek – a jogaik gyakorlásához, kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges körben – megismerjék.
(7) Az adósságrendezés kezdeményezésekor az adós és az adóstárs a főhitelező előtt írásban tett nyilatkozattal
hozzájárul ahhoz, hogy az adósságrendezés kezdeményezése, valamint a bírósági adósságrendezéssel kapcsolatos
eljárás megindítása, megszüntetése, valamint a jogerős mentesítő határozat a központi hitelinformációs rendszerbe
bejegyzésre kerüljön.
(8) Az adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésekor írásban hozzájárul ahhoz, hogy az adósságrendezés
kezdeményezése, annak sikertelensége és a bírósági adósságrendezés elrendelése a hitelezői igénybejelentések
céljából közzétett hirdetményből megismerhető legyen.
(9) Az adósságrendezés kezdeményezésekor az adós, adóstárs a főhitelező előtt írásban kötelezettséget vállal a főhitelező
eljárásával közvetlenül összefüggő postai és távközlési készkiadások megtérítése érdekében az e törvényben
meghatározott összegű költségátalány előlegezésére és megfizetésére.
(10) Az adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésekor a főhitelező előtt írásban nyilatkozatot tesz arról,
hogy van-e adóstársa, és csatolja az adóstárs nyilatkozatát az eljárás közös kezdeményezésére, és arra, hogy melyek
azok a tartozások, amelyekre vonatkozóan az adóstársnak nincs helytállási kötelezettsége.
(11) Az adós, adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésekor a főhitelező előtt írásban nyilatkozatot tesz arról, hogy
van-e olyan személy, aki egyéb kötelezettként az adósságrendezésbe vonható, az egyéb kötelezett egyetemleges
felelőssége vagy zálogkötelezettsége mely tartozásokra vonatkozóan áll fenn, továbbá
a)
csatolja az egyéb kötelezett nyilatkozatát arról, hogy kötelezettséget vállal-e az adósságrendezés alatt
e törvényben meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítésére vagy
b)
igazolja, hogy az egyéb kötelezettet az adósságrendezés kezdeményezését megelőzően nyilatkozattételre
felhívta.
(12) A (6) és (7) bekezdésben meghatározottakon kívül a pénzügyi intézmény a bíróságon kívüli adósságrendezés
kezdeményezésekor kapott adatokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat nem nyilvános személyes adatként és
banktitokként kezeli, és megteszi azok biztonságos megőrzéséhez szükséges intézkedéseket.
(13) Az adós és az adóstárs nyilatkozik arról, hogy ha a bíróságon kívüli adósságrendezés nem indul meg vagy a bíróságon
kívüli adósságrendezési megállapodás nem jön létre, akkor a bírósági adósságrendezést kezdeményezi, és csatolja
az ezzel összefüggő kérelmét is.
(14) Az adós és az adóstárs nyilatkozik arról, hogy más adósságrendezési eljárást sem belföldön, sem külföldön nem
kezdeményezett, ilyen eljárás nem indult, volt-e korábban ilyen eljárás hatálya alatt és ha igen a tartozásai alól
mentesült-e, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen eljárást az az e törvényben meghatározott időtartamon
belül nem kezdeményez.
(15) Az adós és az adóstárs nyilatkozik arról is, hogy az adósságrendezés kezdeményezését megelőző öt naptári éven
belül 500 000 forintot meghaladóan vállalt-e ingyenesen kötelezettségvállalást, utasított-e vissza örökséget, és
idegenített-e el vagyontárgyakat.
(16) Az adós, adóstárs nyilatkozik arról, hogy amennyiben az adósságrendezési eljárás alatt az általa lakott lakóingatlan
értékesítésre kerül, hozzájárul-e az ezzel összefüggő adatnak a helyi önkormányzat jegyzője részére történő
átadásához.
20. §

(1) A pénzügyi intézmény a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtásakor 8 napon belül
értesíti az adóst, ha nem minősül e törvény értelmében főhitelezőnek, ezzel egyidejűleg az adós által benyújtott
dokumentumokat a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére továbbítja. A Családi Csődvédelmi Szolgálat – ha
a rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható a főhitelező – a dokumentumokat 8 napon belül a főhitelező
részére továbbítja. Ha a rendelkezésre álló dokumentumokból nem állapítható meg a főhitelező vagy az adósnak
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nincs főhitelezője, a Családi Csődvédelmi Szolgálat a dokumentumokat 8 napon belül az adós lakóhelye szerinti
bírósághoz továbbítja az adós egyidejű értesítése mellett.
A pénzügyi intézmény ha e törvény szerint főhitelezőnek minősül, 8 napon belül írásban nyilatkozik az adós számára,
hogy
a)
köteles-e a bírósági adósságrendezés előkészítésével és koordinálásával összefüggő feladatok ellátására,
b)
ha nem köteles a főhitelezői feladatok ellátására, azt vállalja-e.
A főhitelező köteles az e törvényben a főhitelezők számára felsorolt feladatokat ellátni, ha az adós vagy az adóstárs
tartozásai kizárólag vele, illetve a vele a számviteli jogszabályok szerint kapcsolt vállalkozásokkal szemben állnak
fenn, és a főhitelező nem áll a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 17. §-a alapján elrendelt szanálási eljárás hatálya alatt vagy
a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás hatálya alatt.
A (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségvállalás csak akkor vonható vissza, ha a főhitelezővel szemben
a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló
2014. évi XXXVII. törvény 17. §-a alapján elrendelt szanálási eljárás vagy a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló
eljárás indul.
Ha a pénzügyi intézmény nem minősül e törvény szerint főhitelezőnek, vagy nem köteles vállalni a főhitelezői
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti nemleges nyilatkozatát, valamint adósnak
a bírósági adósságrendezés iránti kérelmét és mellékleteit a bírósághoz történő továbbítás céljából a (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatot követő 8 napon belül az adós lakóhelye szerinti területi Családi Csődvédelmi Szolgálathoz
továbbítja az adós egyidejű értesítése mellett.

21. §

(1) Ha a főhitelező 20. § (3) bekezdés szerinti kötelezettsége fennáll, vagy a főhitelező az ezzel járó feladatokat
vállalja, a főhitelező az adóst egyidejűleg tájékoztatja az adósságrendezési eljárás kezdeményezésétől esedékes
– a jelzáloghitel-szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján teljesítendő – minimális törlesztőrészlet összegéről.
A minimális törlesztőrészlet összege a zálogjoggal biztosított nyilvántartott követelés 7,8%-ának egytizenketted része,
de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7,8%-ának egytizenketted része, amelyet a főhitelező
a zálogjoggal biztosított követelésére, illetve a lízingdíjra számol el. A főhitelező az e törvényben meghatározott
– a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrehozásával összefüggő koordinációs és adminisztrációs
– feladatai ellátásáért az adóstól és az adóstársaktól összesen 30 000 forint postai és távközlési költségátalányra
jogosult, amelyet a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül, de legkésőbb az e bekezdés szerinti első
törlesztőrészlettel együtt kell megfizetni. Ha az adós a költségátalányt nem fizeti meg vagy a minimális törlesztő
részlet fizetését a pénzügyi intézmény által előírt határidő alatt nem kezdi meg, a főhitelező az adós által benyújtott
dokumentumokat és a fizetési kötelezettség elmulasztásáról szóló nyilatkozatot a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak
továbbítja bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás adós érdekkörében fennálló sikertelenségére hivatkozva.
(2) Ha az adós az (1) bekezdés szerinti kötelezettségeket teljesíti, a főhitelező az adós által benyújtott dokumentumokat
15 napon belül megvizsgálja, és ha az hiányos, egymásnak ellentmondó, a KHR vagy a főhitelező által nyilvántartott
adatokkal nem egyező adatokat vagy nyilatkozatokat tartalmaz, az adóst adategyeztetésre hívja fel. A felhívásnak
tartalmaznia kell, hogy ha az adategyeztetés végső határideje a felhívás kibocsátásától számított 30 nap, ennek
elmulasztása esetén a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezése az adós érdekkörében fennálló okból
sikertelennek minősül.
(3) Ha adategyeztetés nem szükséges vagy az eredményesen zárult, az adósságrendezés kezdeményezéséről a főhitelező
haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Családi Csődvédelmi Szolgálatot, ehhez csatolja az adós által benyújtott
és az adategyeztetés során keletkezett dokumentumokat, és ennek megtörténtéről az adóst is haladéktalanul értesíti.
2016. január 1-jétől az értesítés és a dokumentumok megküldése elektronikus úton történik.
(4) A főhitelező a bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő feladatok ellátásáért – az (1) bekezdésben
meghatározott, az adós által fizetendő költségátalányon kívül – egyéb díjat vagy költségtérítést az eljárás egyéb
résztvevőitől nem kérhet.

22. §

(1) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének tényét haladéktalanul
bejegyzi az ARE nyilvántartásba, és erről írásban értesíti az adóst, a főhitelezőt, az ismert hitelezőket és – ha
a rendelkezésére álló adatok szerint az adós ellen végrehajtási eljárás van elrendelve – a végrehajtást foganatosító
hatóságot, illetve bírósági végrehajtót.
(2) Ha az adósnak nincs főhitelezője, az adós a bírósági adósságrendezés iránti kérelmét és mellékleteit írásban,
a lakóhelye szerinti területi Családi Csődvédelmi Szolgálat útján terjeszti elő a bírósághoz, és ennek során teszi meg

1706

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

a 17–19. §-ban felsorolt olyan nyilatkozatokat, amelyek a bírósági adósságrendezés kezdeményezésével függenek
össze, és nyilatkozik arról, hogy bíróságon kívül adósságrendezés kezdeményezésére nem volt jogosult. Az adós
az adósságrendezés kezdeményezéséről a hitelezőit írásban tájékoztatni köteles, és az ezt igazoló dokumentumokat
a kérelméhez csatolja.
(3) A Családi Csődvédelmi Szolgálat
a)
a 21. § (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől vagy
b)
a (2) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől számított
30 napon belül megvizsgálja a dokumentumokat abból a célból, hogy az adós jogosult-e adósságrendezési eljárás
kezdeményezésére, továbbá elvégzi az adatok ellenőrzését a 23. § és a környezettanulmány elvégeztetését a 24. §-ban
foglaltak szerint.
(4) A Családi Csődvédelmi Szolgálat – az adós, adóstárs hitelviszonyból eredő tartozásainak és az adós, adóstárs által
a pénzforgalmi szolgáltatókkal szemben fennálló tartozásállomány összevetése céljából – betekint a KHR tv. 5. §
(1) bekezdése szerinti adatbázisba, a KHR törvény mellékletének II. fejezet 1. pontjában szereplő adatok megismerése
céljából. Ha az adós által megadott adatok nem egyeznek meg a KHR adataival, a Családi Csődvédelmi Szolgálat
az adóst adategyeztetésre hívja fel, azzal a figyelemfelhívással, hogy az adósságrendezés folytatásának feltétele
az adategyeztetés lefolytatása és annak eredményeképpen az adós által valótlan adatokat vagy nyilatkozatokat
tartalmazó dokumentumok adós általi kijavítása. Ha az adós a felhívás kézhezvételétől számított 21 napon belül
az adategyeztetési kötelezettségét nem teljesíti, a dokumentumok kiegészítése vagy kijavítása és azok benyújtása
iránt nem intézkedik, a Családi Csődvédelmi Szolgálat – az adósságrendezés adós érdekkörében történő sikertelen
kezdeményezésére tekintettel – az adós kérelmét és annak mellékleteit a bírósághoz továbbítja, és erről az adóst és
a főhitelezőt értesíti.
23. §

(1) A Családi Csődvédelmi Szolgálat az adós kérelme és annak mellékletei vizsgálata során az általa kezelt és a nyilvános
adatbázisokból, valamint a Ket. szerinti belföldi és nemzetközi jogsegély útján, az adós által adott adatokat ellenőrzi,
továbbá beszerzi mindazokat az adatokat a hatóságoktól, bíróságoktól, közjegyzői nyilvántartásokból, végrehajtó
szervektől, amelyek szükségesek annak elbírálásához, hogy nincs-e olyan ok vagy körülmény, amely az adós
adósságrendezés kezdeményezésének akadályát képezné. A megkeresett hatóságok az adatszolgáltatást soron
kívül, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 8 napon belül teljesítik. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a Családi
Csődvédelmi Szolgálat jogosult az adósságrendezés feltételeinek vizsgálatához szükséges adatot a nyilvántartó szerv
nyilvántartásából elektronikusan igényelni, akkor az adatot így szerzi be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során beszerzett adatokat a Családi Csődvédelmi Szolgálat továbbítja a főhitelezőnek.
A Családi Csődvédelmi Szolgálat tájékoztatja a főhitelezőt az adós, adóstárs közhiteles nyilvántartásokban bejegyzett
vagyonának tulajdonjogáról és vagyoni értékű jogáról, a vagyontárgyakat terhelő jogokról, folyamatban lévő
eljárásokról, a nyilvántartásokban az adósságrendezés kezdeményezését megelőző öt naptári éven belül kötött
jogügyletekre vonatkozó adatokról. Ha ezekből az ügyletekből arra lehet következtetni, hogy az adós, vagy az adóstárs
a vagyonát az adósságrendezés előtt vagy annak kezdeményezését követően elvonta, a Családi Csődvédelmi
Szolgálat erről a tényről értesíti a főhitelezőt, az adóst, adóstársat, és ezzel egyidejűleg – az adósságrendezés adós
érdekkörében történő sikertelen kezdeményezésére tekintettel – az adós kérelmét és annak mellékleteit a bírósághoz
továbbítja.

24. §

(1) A Családi Csődvédelmi Szolgálat – a kérelemben foglaltak megalapozottsága, továbbá az adós (adóstárs) és vele közös
háztartásban élő személyek lakhatását biztosító lakáskörülmények, a lakóingatlanban együtt élők és a lakcímadatok
összevetése, továbbá az adós által lakáshasználatra jogosítottak száma, a lakáshasználat jogcíme, az adóssal közös
háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyoni körülményei megvizsgálása céljából – részletes környezettanulmány
készítésére kéri fel az adós lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét, ha ezt a főhitelező vagy a hitelezők
számszerű többsége kéri. Ha a jelzálogjoggal terhelt vagy a pénzügyi lízingszerződéssel érintett lakóingatlanban
nem az adós lakik, környezettanulmány készítésére az adós lakóhelye és az ingatlan fekvése szerinti települési
önkormányzat jegyzőjét is fel kell kérni. A környezettanulmányt a felkérés kézhezvételétől számított 15 napon belül
kell elvégezni. A környezettanulmány elkészítéséért fizetendő díjat e törvény végrehajtási rendelete állapítja meg,
a díj az adóst terheli.
(2) A környezettanulmány elvégzésével összefüggő részletes szabályokat, a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak
a környezettanulmány elvégzésében történő közreműködését, a környezettanulmányról felvett jegyzőkönyv
tartalmát e törvény végrehajtási rendelete tartalmazza.
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(1) Ha a kérelem vagy az adatok, dokumentumok hiányosak vagy az azokban szereplő adatok, nyilatkozatok helyessége
nem állapítható meg, vagy azok egymással ellentétesek, a Családi Csődvédelmi Szolgálat az adóst legfeljebb
15 napos határidő tűzésével a hiányzó adatok, dokumentumok pótlására, illetve adategyeztetésre hívja fel, azzal
a figyelemfelhívással, hogy az adósságrendezés folytatásának feltétele az adategyeztetés lefolytatása és annak
eredményeképpen az adós által hiányosan vagy valótlanul megadott adatokat vagy nyilatkozatokat tartalmazó
dokumentumok adós általi kijavítása, a hiányzó dokumentumok benyújtása.
(2) Ha az adós az adategyeztetést elmulasztja vagy az (1) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, a Családi Csődvédelmi
Szolgálat a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelen kezdeményezésének tényét haladéktalanul bejegyzi az ARE
nyilvántartásba, és erről írásban értesíti az adóst, a főhitelezőt, a biztosított hitelezőket, az egyéb kötelezetteket és –
ha a rendelkezésére álló adatok szerint az adós ellen végrehajtási eljárás van elrendelve – a végrehajtást foganatosító
hatóságot, illetve bírósági végrehajtót, továbbá az adósságrendezés adós érdekkörében történő sikertelen
kezdeményezésére tekintettel az adós kérelmét és annak mellékleteit a bírósághoz továbbítja.
(3) Az adós kérelme és melléklete megvizsgálásának, valamint ha szükséges, az adategyeztetés, illetve a hiánypótlás
megtörténtéről és a 23. § szerinti vizsgálatok lefolytatásáról a Családi Csődvédelmi Szolgálat az adós részére igazolást
állít ki, és az igazolást, valamint a környezettanulmányról felvett jegyzőkönyvet postai úton megküldi az adósnak és
a főhitelezőnek, továbbá a főhitelezőnek elektronikus úton is továbbítja.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg a Családi Csődvédelmi Szolgálat a honlapján hirdetményt tesz közzé
a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről. A hirdetmény tartalmazza a bíróságon kívüli adósságrendezési
kezdeményezés benyújtásának tényét, időpontját, az adós, adóstárs nevét, természetes személyazonosító adatait,
lakcímadatait, a főhitelező nevét, elérhetőségét és felhívást arra, hogy a hitelezők 15 napon belül jelentsék be
igényeiket az adósnak, adóstársnak és a főhitelezőnek. A hitelezőknek szóló felhívásban szerepeltetni kell, hogy
a hitelező az igénybejelentésében jelölje meg a kötelezettet (kötelezetteket), a követelés jogalapját, tőkeösszegét és
járulékait, és nyilatkozzon arról, hogy a követelés érvényesítése érdekében kezdeményezett-e fizetési meghagyásos
eljárást, végrehajtást, zálogtárgy bíróságon kívüli értékesítését, óvadékkal biztosított követelés esetén az óvadék
tárgyából történő kielégítés és az azt követő elszámolás megtörtént-e. A hitelezőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy
van-e tudomása a végrehajtás korlátozása vagy megszüntetése iránti eljárásról.
(5) A hirdetményt
a)
sikertelen bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezés esetén ennek a ténynek az ARE nyilvántartásba
történő bejegyzése napján,
b)
bíróságon kívüli sikeres adósságrendezés tényének az ARE nyilvántartásba történő bejegyzése napján
a honlapról el kell távolítani, ezt követően a Családi Csődvédelmi Szolgálat a hirdetményt az archív állományba
helyezi át, ahol az még a jogosultak által keresésre, lekérdezésre 10 évig hozzáférhető, a 10. év leteltekor az archív
állományból haladéktalanul törölni kell.
(6) A hirdetmény kizárólag a hitelezői igényérvényesítésekre való felhívás közzétételének céljára, valamint a törvényben
meghatározott feladatokat ellátó hatóságok, bíróságok feladatainak ellátásához szükséges adatok megismerésére
szolgál, az abban nyilvánosságra hozott adatok más személyek vagy szervezetek által nem gyűjthetők, nem tárolhatók,
nem továbbíthatók, semmilyen formában nem használhatók fel.

9. Az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai
26. §

(1) Az adós, adóstárs számláit, pénzügyi eszközeit vezető, pénzügyi eszközeit nyilvántartó pénzügyi intézmény, egyéb
pénzforgalmi szolgáltató, befektetési szolgáltató az adósságrendezés kezdeményezésének tényét és az azzal
összefüggő adatokat a kezdeményezés tudomásulvételétől a 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételéig
banktitokként vagy az adott intézményre irányadó titokként kezeli.
(2) Az (1) bekezdésben említett intézmény az adósságrendezés kezdeményezésének tudomásulvételétől
csak az adósságrendezés keretei között érvényesítheti az adóssal, adóstárssal, egyéb kötelezettel szemben
a hitelviszonyból fennálló jogviszony vagy egyéb jogviszony alapján fennálló követeléseit (ide nem értve
a pénzforgalmi szolgáltatásokért fizetendő díjat), ezenkívül az adóssal fennálló jogviszonyból eredő beszámítási jogát
is csak az adósságrendezés szabályai által lehetővé tett módon gyakorolhatja. Az (1) bekezdésben említett intézmény
továbbá nem tehet más olyan intézkedést sem, amely őt vagy ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozó intézményt
vagy más hitelezőt előnyösebb helyzetbe hozna a többi hitelezőhöz képest. Ezen rendelkezések megszegése
esetén a pénzügyi intézmény, egyéb pénzforgalmi intézmény az adóssal és a többi hitelezővel szemben kártérítési
kötelezettséggel tartozik. Az adósságrendezés kezdeményezéséről szóló tudomásulvétel az adós, adóstárs, egyéb
kötelezett erről szóló írásbeli bejelentése és a 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele közül a korábbi
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időpont. Az adós és az adóstárs egyetemlegesen felelős az írásbeli bejelentés késedelméből vagy valótlanságából
eredő károkozásért.
Az adósságrendezés kezdeményezéséről értesített hitelező, továbbá értesítés hiányában a 25. § (4) bekezdés szerinti
hirdetmény közzétételétől a hitelező az adósságrendezés záró időpontjáig az adósságrendezés kezdeményezése miatt
vagy az adós, adóstárs nemfizetésére vagy késedelmes fizetésére hivatkozással nem mondhatja fel a korábban létrejött
hiteljogviszonyt, a 104. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti lakóingatlanra vonatkozóan kötött lízingszerződést,
valamint az adós és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, élettársa mindennapi életviteléhez szükséges
alapvető szolgáltatások nyújtását tartalmazó szerződéseket, hitelszerződés alapján azonban nem köteles a hitelkeret
rendelkezésre tartására, pénzkölcsön nyújtásának folytatására. A hitelező az adósságrendezés kezdeményezésének
tudomásulvételétől csak az adósságrendezés keretei között érvényesítheti az adóssal, adóstárssal, egyéb kötelezettel
szemben fennálló követeléseit.
Az adós, adóstárs az adósságrendezésbe vonható vagyontárgyait, bevételeit az adósságrendezés kezdeményezésétől
kezdve annak szem előtt tartásával kezeli, kiadásait úgy ésszerűsíti, hogy a hitelezők érdekeit ne veszélyeztesse,
továbbá tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, amely az adósságrendezés célját meghiúsítaná vagy
veszélyeztetné. Az adós adósságrendezésbe tartozó vagyont nem idegeníthet el, biztosítékul nem adhat, más módon
sem terhelhet meg, vételi, visszavásárlási, elővásárlási jogot nem adhat, a vagyon használatát, hasznosítását sem
engedheti át, a vagyonra vonatkozóan haszonélvezeti jogot nem alapíthat.
A Családi Csődvédelmi Szolgálat a 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételével egyidejűleg kezdeményezi
az adósságrendezési eljárás tényének feljegyzését az ingatlan-nyilvántartásba és az adósságrendezési eljárás tényének
bejegyzését közhiteles járműnyilvántartásokba. A feljegyzés, illetve a bejegyzés hatálya azonos az elidegenítési és
terhelési tilalomra vonatkozó feljegyzés hatályával.
Az adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve pénzfizetésre vagy vagyoni érték szolgáltatására
vonatkozó kötelezettséget csak a saját és együtt élő hozzátartozói mindennapi életviteléhez szükséges, a rendes
gazdálkodást meg nem haladó mértékben vállalhat, újabb hitel- vagy kölcsönszerződést nem köthet, pénzeszközeit
tartós befektetési formában nem helyezheti el, továbbá nem tehet olyan ingyenes kötelezettségvállalást, nem köthet
olyan aránytalan értékkülönbözetet tartalmazó vagy más olyan jogügyletet és nem tehet olyan jognyilatkozatot, amely
a vagyoni helyzetét, fizetési és törlesztési képességét az adósságrendezés elrendelésének időpontjára hátrányosan
befolyásolná vagy az adósságrendezési képessége javulását rontaná. Az adós, adóstárs nem hozhat továbbá más
olyan intézkedést sem, amely alkalmas arra, hogy valamely hitelezőjét jogellenesen előnyben részesítse a többivel
szemben, vagy amely valamely hitelezője kijátszását célozza vagy azt eredményezheti.
Az adós, adóstárs az adósságrendezés kezdeményezését követően megteszi a szükséges intézkedéseket
az adósságrendezésbe tartozó vagyon értékének megőrzése, állagának megtartása, a vagyonvesztés elkerülése,
a vagyon és a bevételek adósságkezelési célra történő rendelkezésre tartása érdekében.
Az adós, adóstárs a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésétől nem teljesítheti a szerződésben vagy
egyoldalú jogügyletben ellenszolgáltatás nélkül vállalt pénzfizetésre, tartozásátvállalásra, tartozáselvállalásra,
teljesítésátvállalásra, kezességvállalásra vagy más helytállásra vonatkozó kötelezettségeit. Ezen követelésekre
vonatkozó igényt a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás alatt az adóssal szemben nem lehet érvényesíteni,
a követelésekre vonatkozó igény elévülése nyugszik.
Az adósságrendezés kezdeményezésétől az adósságrendezés záró időpontjáig az adós, illetve az adóstársak egymásra
és más személyekre nem engedményezhetik sem a már esedékessé vált, sem pedig a később esedékessé váló pénzbeli
vagy vagyoni követeléseiket; az ezzel ellentétes rendelkezés semmis. Az adós, az adóstársa, és az adósságrendezési
eljárásban részt vevő egyéb kötelezett köteles a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, az bírósági
adósságrendezési egyezségben és a bírósági adósságtörlesztési határozatban meghatározott követelése
érvényesítésére a jogszabályok szerinti igényérvényesítési eljárásokat kezdeményezni, ennek megtörténtéről
a főhitelezőt és a bírósági adósságrendezési eljárásban a családi vagyonfelügyelőt tájékoztatnia kell. Ezekben
az igényérvényesítési eljárásokban az adóst, az adóstársat és az egyéb kötelezettet illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Az adósságrendezés kezdeményezésétől az adós – ha e törvény kivételt nem tesz – sem egyoldalúan, sem a másik
fél egyetértésével nem változtathatja meg az adósságrendezés hatálya alá eső jogviszonya tartalmát vagy jogcímét;
az ezzel ellentétes rendelkezés hatálytalan.
Az adósságrendezési eljárás kezdeményezése előtt keletkezett 50 000 forintot meg nem haladó, bírósági vagy hatósági
úton behajtható tartozásokat az adósnak az eljárás kezdeményezésekor elkülönítetten be kell mutatnia. Ezeket
a tartozásokat adós – ha tartozás jogcíme, összege okirattal igazolható – az adósságrendezési eljárás alatt a családi
vagyonfelügyelő előzetes jóváhagyásával és akkor lehet kifizetni, ha az nem veszélyezteti a folyamatos törlesztési
kötelezettség, továbbá az egyezségben, illetve törlesztési határozatban megállapított törlesztési kötelezettség
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teljesítését. Ezek a követelések a Ptk. szerinti ügyleti kamattal kamatoznak, és elévülésük az adósságrendezési eljárás
alatt nyugszik.
(12) Ha az adós az e §-ban meghatározott kötelezettségeit megszegi, a Családi Csődvédelmi Szolgálat adósságrendezés
adós érdekkörében történő sikertelen kezdeményezésére tekintettel az adós kérelmét és annak mellékleteit
a bírósághoz továbbítja, ha pedig a bíróság már elrendelte az adósságrendezést, az eljárás megszüntetését
kezdeményezi.
27. §		
A 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételének napjától az adós vagy az adóstárs vagyontárgyán alapított
óvadékból a jogosult a követelését közvetlenül kielégítheti, a fennmaradó összeggel 5 napon belül köteles az adóssal
elszámolni, és az elszámolásról a Családi Csődvédelmi Szolgálatot értesíteni.
28. §

(1) A Családi Csődvédelmi Szolgálat az adós, adóstárs által tett nyilatkozatok és a végrehajtást foganatosító szervezetektől
beszerzett adatok alapján haladéktalanul bejelenti az adóssal, adóstárssal, illetőleg az eljárásban kötelezettséget
vállaló egyéb kötelezettel szemben végrehajtási eljárást folytató önálló bírósági végrehajtónak, illetve más
végrehajtást foganatosító szervnek az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtását. Az adósságrendezés
kezdeményezésének benyújtásáról szóló értesítés végrehajtó általi kézhezvételétől kezdve – az adóssal, a kezessel,
egyéb egyetemleges kötelezettel és a dologi kötelezettel szemben – a velük szemben fennálló követelések behajtása
iránt folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban eljárási cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, a végrehajtási
ügy szünetel, a felek és az egyéb kötelezettek által a szünetelés időtartama alatt tett nyilatkozatok is hatálytalanok;
ettől az időponttól minden határidő nyugszik. Az eljáró végrehajtó a szünetelésre tekintettel díjjegyzék kibocsátására
nem jogosult. Ezt követően a végrehajtási eljárásban már nem lehet újabb árverési hirdetményt közzétenni,
a szünetelés előtt már közzétett árverési hirdetmény alapján az árverést a végrehajtó akkor lefolytatja le, ha a licitálás
már megkezdődött, és érvényes licitajánlat érkezett. Ha az árverés érvényes és eredményes, az abból befolyt vételárat
a végrehajtó a Vht. szabályai szerint osztja fel a végrehajtást kérők között.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azokban a végrehajtási eljárásokban is, amelyekben
a kölcsönszerződésből eredő követelést biztosító zálogszerződésben vagy kezesi kötelezettségvállaló nyilatkozatban
foglaltak kikényszerítése a végrehajtás tárgya, vagy az eljárás végrehajtást kérője, illetve adósa a kölcsönszerződésben
vagy abból eredő követelést biztosító szerződésben részes fél jogutódja, amennyiben az egyéb kötelezett részt vesz.
(3) Az adósságrendezési eljárásban felhívás ellenére részt nem vevő egyéb kötelezettel szemben az adóssal közös tartozás
behajtása érdekében folyamatban lévő végrehajtási eljárás korlátozás nélkül folytatódik azzal, hogy a végrehajtást
kérő a behajtott követelés összegét havonta köteles bejelenteni a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére.
(4) Az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtásáról szóló értesítés kézhezvételétől, illetve a 25. § (4) bekezdése
szerinti hirdetmény közzétételétől kezdve az adós, adóstárs biztosítékul lekötött vagyonára vonatkozóan bírósági
végrehajtáson kívüli értékesítés csak akkor folytatható le, ha az árverési hirdetményt már korábban közzétették,
annak alapján a licitálás megkezdődött és érvényes ajánlat is benyújtásra került. Ebben az esetben, ha az árverés
érvényes, a vételárral a zálogjogosult a Ptk. és a zálogtárgyak bíróságon kívüli értékesítéséről szóló jogszabályok
szerint számol el az adóssal. Az adós vagyonára vezetett végrehajtás korlátozása vagy megszüntetése iránti perek
szünetelnek, az értékesítésre vonatkozó cselekmények nem folytathatók, a régi Ptk. szerinti szabályok szerint kikötött
biztosítéki célú vételi jog, vételi jog, visszavásárlási jog nem gyakorolható, biztosítéki célú engedményezésen alapuló
követelésből eredő jog, továbbá az adóssal szemben pénzkövetelés érvényesítése csak az adósságrendezés keretében,
hitelezőként bejelentkezve érvényesíthető; az ezzel ellentétes intézkedések hatálytalanok. Az adósságrendezés
kezdeményezésének benyújtásáról szóló tudomásulvétel az adós erről szóló írásbeli bejelentése és a 25. § (4) bekezdés
szerinti hirdetmény közzététele közül a korábbi időpont. Az adós felelős az írásbeli bejelentés késedelméből vagy
valótlanságából eredő károkozásért.
(5) Az adósságrendezési eljárásban felhívás ellenére részt nem vevő egyéb kötelezettel szemben az adóssal közös tartozás
behajtása érdekében folyamatban lévő bírósági végrehajtáson kívüli zálogértékesítés korlátozás nélkül folytatódhat
azzal, hogy a zálogjogosult az értékesítésből származó bevétellel haladéktalanul köteles elszámolni az adóssal.
(6) A hitelezői követeléseknek az adós által nem vitatottként történő bejelentése, illetve nem vitatottként történt
elfogadása nem jelenti a követelés teljes összegének elismerését, amennyiben később jut az adós tudomására olyan
körülmény vagy bizonyíték, amelyre tekintettel kérheti a tartozás összegének módosítását.

29. §

(1) Az adósságrendezés kezdeményezésének meghatározott joghatásai az adósságrendezési eljárás elrendelése iránti
kérelem bíróság általi elutasításáról szóló végzés jogerőre emelkedésének napján elenyésznek.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az ott említett tényről – annak bekövetkeztéről történt tudomásszerzését
követő 8 napon belül, a határozat másolatának megküldésével – a családi vagyonfelügyelő köteles írásban tájékoztatni
a)
az ismertté vált újabb hitelezőket,
b)
folyamatban lévő végrehajtási eljárás esetén a végrehajtást foganatosító hatóságot, illetve bírósági végrehajtót,
c)
az eljárásban részt nem vevő egyéb kötelezetteket.
(3) Az adósságrendezési eljárás elrendelése iránti kérelem bíróság általi elutasításáról szóló jogerős végzés kézhezvételét
követő 8 napon belül a Családi Csődvédelmi Szolgálat a 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény visszavonásáról tesz
közzé hirdetményt a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján.

10. A bíróságon kívüli adósságrendezés lefolytatása, adósságrendezési megállapodás
30. §

(1) Ha a főhitelező vállalja a bíróságon kívüli adósságrendezés koordinálásával összefüggő feladatokat, és az adós ennek
költségátalányát előlegezte, a főhitelező a 25. § (3) bekezdés szerinti igazolás kézhezvételét követő 30 napon belül
az adós, adóstárs bevonásával összeállítja az eljárásban részt vevők és egyéb kötelezettek listáját, az elérhetőségükre,
valamint a hitelezői követelésekre vonatkozó adatokkal.
(2) A főhitelező az adós, adóstárs bevonásával az adósság rendezésére és az adós fizetőképességének helyreállítására
vonatkozóan – figyelembe véve az adós 19. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatát is – megállapodástervezetet
készít, amelyet az adós aláírásával is ellátva postai úton megküld minden hitelező és az egyéb kötelezettek számára.
(3) A (2) bekezdés szerinti megkeresésben a főhitelező felhívja a hitelezőket, hogy az adósságrendezési
megállapodástervezetre a kézhezvételtől számított 15 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek, és ezeket
elektronikusan és postai úton is juttassák el a főhitelezőnek és postai úton az adósnak.
(4) A beérkezett észrevételek, javaslatok figyelembevételével – szükség szerint a hitelezőkkel rövid úton is egyeztetve
az egyes feltételeket – a főhitelező az adós, adóstárs bevonásával az adósságrendezési megállapodástervezetet
szükség szerint átdolgozza, kiegészíti, és az átdolgozott megállapodás tervezetet a főhitelező – az adós, adóstárs
és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett aláírásával is ellátva – postai úton és
elektronikusan megküldi a hitelezők, valamint az egyéb kötelezettek számára.
(5) A (4) bekezdés szerinti megkeresésben a főhitelező felhívja a hitelezőket, hogy egyetértésük esetén az átdolgozott
adósságrendezési megállapodás tervezetet mint szerződéses ajánlatot a kézhezvételtől számított 15 napon belül
cégszerű aláírással – magánszemély esetén a hitelező aláírásán kívül két tanú aláírásával is ellátva – postai úton
juttassák el a főhitelezőnek és az adósnak. A hitelező felhívásának tartalmaznia kell, hogy újabb kiegészítő vagy
a megállapodástervezettől eltérő feltételeket a hitelező nem alkalmazhat az elfogadó nyilatkozatában.
(6) Az adósságrendezési megállapodás akkor jön létre, ha annak szövegére valamennyi érintett hitelező és az adós,
adóstárs, valamint az adósságrendezésben kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett alakilag érvényes elfogadó
nyilatkozatot tett és azt visszaküldte a főhitelezőnek és az adósnak, adóstársnak. Az adósságrendezési megállapodás
létrejöttének napja az utolsó elfogadó nyilatkozat főhitelező általi kézhezvételének napja.
(7) Az adósságrendezési megállapodás megkötésekor az államháztartási szervezet vagy egyéb köztartozásként
végrehajtandó követelés jogosultja, valamint az a szervezet, akire a köztartozást engedményezték, az adós és
az adóstárs javára tartozás-elengedést, fizetési könnyítést, kamatmentes fizetési átütemezést adhat.
(8) Az adósságrendezési megállapodás és az azt elfogadó nyilatkozatok másolatát a főhitelező a kézhezvételtől számított
8 napon belül megküldi
a)
az adós, adóstárs,
b)
a hitelezők,
c)
az egyéb kötelezettek,
d)
a Családi Csődvédelmi Szolgálat,
e)
a végrehajtást foganatosító hatóság, illetve a bírósági végrehajtó
részére, és az értesítésben megjelöli az adósságrendezési megállapodás létrejöttének dátumát.
(9) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a bíróságon kívüli sikeres adósságrendezés tényét 8 napon belül bejegyzi az ARE
nyilvántartásba. Erről az adatról a családi vagyonfelügyelő írásbeli megkeresésre tájékoztatást ad azoknak, akik hitelt
érdemlően, okirattal igazolják, hogy az adóssal szemben az adósságrendezés kezdeményezésekor pénzfizetésre
irányuló követeléssel rendelkeztek az adóssal szemben, de hitelezőként az adósságrendezésbe nem jelentkeztek be.
Az említett hitelezői megkeresés és a hitelező tájékoztatásának tényéről a családi vagyonfelügyelő 8 napon belül
írásban tájékoztatja az adóst, adóstársat és a főhitelezőt.
(10) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a megállapodást az ARE dokumentumtárában a beérkezést követő tizedik év
utolsó napjáig őrzi meg.
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11. Sikertelen bíróságon kívüli adósságrendezés
31. §

(1) Ha
a)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a 25. § (3) bekezdés szerinti igazolás főhitelező általi kézhezvételétől számított 90 napon belül – amennyiben
a hitelezők között a főhitelezőn és kapcsolt vállalkozásain kívül más hitelezők vannak, akkor 120 napon belül –
nem jön létre a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, vagy
b)
a főhitelező bejelenti a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak, hogy a bíróságon kívüli adósságrendezési
megállapodás felmondásának lenne helye, tekintettel az olyan, a 25. § (4) bekezdése szerint bejelentett és
igazolt hitelezői követelésre, amelynek bejelentését az adós, adóstárs a bíróságon kívüli adósságrendezés
kezdeményezésekor, illetve a bíróságon kívüli adósságrendezés alatt elmulasztotta, vagy
c)
a főhitelező vagy a hitelezők bármelyike a Családi Csődvédelmi Szolgálat számára bejelenti, hogy az adós,
adóstárs az e törvényben vagy az adósságrendezési megállapodásban vállalt kötelezettségeit felhívás ellenére
30 nap múlva sem teljesíti,
a főhitelező ezt a tényt elektronikusan bejelenti a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak, és erről a bejelentésről
írásban az adóst, adóstársat az egyéb kötelezetteket és a hitelezőket értesíti, az a) pont szerinti esetben pedig ha
volt adósságrendezési megállapodásra vonatkozóan javaslat, azt is eljuttatja a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak,
megjelölve, hogy az abban foglaltakat melyik hitelezői követelésre vonatkozóan nem fogadták el.
Az (1) bekezdés szerinti esetben a Családi Csődvédelmi Szolgálat a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelen
lefolytatását az ARE nyilvántartásba bejegyzi.
A Családi Csődvédelmi Szolgálat a bíróságon kívüli adósságrendezés 25. § (2) bekezdése szerinti sikertelen
kezdeményezésének vagy a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelen lefolytatásának tényét haladéktalanul
bejegyzi az ARE nyilvántartásba, és erről írásban értesíti az adóst, a főhitelezőt, a biztosított hitelezőket, az egyéb
kötelezetteket és – ha a rendelkezésére álló adatok szerint az adós ellen végrehajtási eljárás van elrendelve –
a végrehajtást foganatosító hatóságot, illetve bírósági végrehajtót.
Ha a Családi Csődvédelmi Szolgálat az (1) bekezdés a) pontja szerinti okból a bíróságon kívüli adósságrendezés
sikertelen lefolytatásának tényét állapította meg, a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján hirdetményt tesz
közzé arról, hogy az adós bírósági adósságrendezést kezdeményezett, és felhívja az ismert és ismeretlen hitelezőket
követeléseik 30 napon belüli bejelentésére, és a 88. § (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba-vételi díjnak
a Családi Csődvédelmi Szolgálat erre a célra nyitott kincstári számlájára történő befizetésére. A hirdetményben fel kell
hívni a hitelezők figyelmét az 1. § (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezményekre.
A Családi Csődvédelmi Szolgálat az adós bírósági adósságrendezés iránti, 19. § (13) bekezdés szerinti kérelmét, annak
mellékleteit, valamint a bíróságon kívüli adósságrendezés dokumentumait postai úton eljuttatja az adós lakóhelye
szerinti, hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróságnak. A dokumentumokhoz olyan elektronikus adathordozót
kell csatolni, amely tartalmazza a kérelemnek és mellékleteinek informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett,
szerkeszthető formátumú változatát. A Családi Csődvédelmi Szolgálat csatolja továbbá az ARE nyilvántartásba történő
bejegyzések adatait és a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok másolatát is.
A Családi Csődvédelmi Szolgálat a (5) bekezdés szerinti dokumentumok csatolásakor közli a bírósággal az adott
bírósági adósságrendezési eljárásban közreműködő illetékes területi Családi Csődvédelmi Szolgálat nevét, címét,
postai és elektronikus levélcímét, és az adott ügyre vonatkozóan az illetékes területi Családi Csődvédelmi Szolgálat
által kijelölt családi vagyonfelügyelő és annak teljes jogkörrel rendelkező helyettesei (a továbbiakban együtt: családi
vagyonfelügyelő) nevét, az adott adósságrendezési ügyre vonatkozóan kiadott ügyazonosítóját, valamint az említett
személyek közös postai címét és elektronikus levélcímét.
Ha a (4) bekezdés szerinti hirdetményben közzétett határidő alatt bejelentett hitelezői követeléseket a családi
vagyonfelügyelő vitatja, azt 15 napon belül elbírálásra a bíróság elé terjeszti.

III. FEJEZET
BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS
12. A bírósági adósságrendezés iránti kérelem elutasítása
32. §

(1) A bíróság a 22. § (4) bekezdés, 23. § (2) bekezdés vagy a 31. § (5) bekezdés szerinti iratokat a postai úton történő
beérkezéstől számított 15 napon belül megvizsgálja annak érdekében, hogy nincs-e helye az ügy áttételének, nem
kell-e hiánypótlást elrendelni vagy az adósságrendezés iránti kérelmet hivatalból elutasítani. A bíróság 8 napos
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határidő tűzésével és a jogkövetkezményekre történő hivatkozással felhívja az adóst a bírósági adósságrendezési
eljárás illetékének lerovására.
(2) Ha a bírósági adósságrendezés iránti kérelem vagy annak mellékletei nem felelnek meg az e törvényben és végrehajtási
rendeleteiben meghatározott követelményeknek vagy az iratok, adatok kiegészítésre vagy kijavításra szorulnak,
a bíróság legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel az adóst, a jogkövetkezményekre történő
felhívással.
33. §		
A bíróság a bírósági adósságrendezés iránti kérelmet a 32. § (1) bekezdés szerinti vizsgálat, illetve a 32. § (2) bekezdés
szerinti hiánypótlás határidejének lejártától számított 15 napon belül hivatalból elutasítja,
a)
ha a kérelem vagy mellékletei a hiánypótlási felhívás ellenére nem felelnek meg az e törvényben meghatározott
feltételeknek,
b)
a 31. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben,
c)
ha az ügy más bíróság hatáskörébe vagy illetékességébe tartozik, de a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező
bíróságnak történő áttétel – az ennek megállapításához szükséges adatok hiánya miatt – nem lehetséges,
d)
ha az adós vagy – meghatalmazás hiányában az adóstárs – belföldi idézési címmel nem rendelkezik,
e)
ha az adósnak a kérelmében megadott idézési címen a 21. § (1) és (2) bekezdés szerinti felhívásokat nem
lehetett kézbesíteni,
f)
ha az adósságrendezési eljárásra a magyar bíróság joghatósága törvény, európai uniós jogszabály vagy
nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kizárt,
g)
ha az adós nem kezdeményezte a főhitelezőnél az előzetes bíróságon kívüli adósságrendezést,
h)
ha az adós, adóstárs vagy egyéb kötelezett ellen belföldön vagy külföldön már van folyamatban
adósságrendezésre irányuló eljárás,
i)
ha az adósnak, adóstársnak nincs perbeli cselekvőképessége és a kérelmet nem törvényes képviselője útján
nyújtotta be,
j)
ha az adós, adóstárs a bírósági eljárás illetékét a felhívásban meghatározott határidőre nem fizette meg,
k)
ha az adós vagy adóstárs vagyonát bűnügyi zárlat alá vonták,
l)
ha az adós vagy az adóstárs a 7–8. § értelmében adósságrendezési eljárás kezdeményezésére nem jogosult.
34. §

(1) Amennyiben a Családi Csődvédelmi Szolgálat az ügyet a 23. § (2) bekezdés alapján továbbítja a bíróság részére,
a bíróság 15 napos határidő tűzésével felhívja az adóst, adóstársat és az eljárásban a kötelezettként részt vevő
egyéb kötelezettet, hogy írásban nyilatkozzon írásban az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelem
előterjesztését megelőző 5 éven belül visszterhesen elidegenített vagyontárgyak ellenértékének felhasználásáról.
A hiánypótlási határidő eredménytelen letelte esetén, valamint akkor, ha a csatolt iratok és a lefolytatott bizonyítás
alapján az állapítható meg, hogy a jogügylet a hitelezők követelésének kielégítésére fordítható vagyont lényegesen
csökkentette, a bíróság az adósságrendezési kérelmet elutasítja. A bíróság az adósságrendezési kérelmet abban
az esetben is elutasítja, amennyiben a lefolytatott bizonyítás alapján megállapítja, hogy az adós, adóstárs vagy
az eljárásban kötelezettként részt vevő egyéb kötelezett által a kérelem előterjesztését megelőző 5 évben történt
ingyenes vagyonátruházás vagy kötelezettségvállalás a hitelezők követelésének kielégítésére fordítható vagyont
lényegesen csökkentette, vagy az adós által az adósságrendezés kezdeményezését megelőző 180 napon belüli,
legalább 1 000 000 forint feletti értékre kötött tartós befektetési jogügylet a vagyon adósságrendezésre fordítását
korlátozza.
(2) A bírósági adósságrendezés iránti kérelmet elutasító végzés ellen csak az adós, adóstárs fellebbezhet, a végzés
kézbesítésétől számított 15 napon belül.
(3) A fellebbezést nem kell észrevételezésre a többi félnek megküldeni. A másodfokú bíróság a fellebbezést 15 napon
belül bírálja el.
(4) A bírósági adósságrendezés iránti kérelmet elutasító végzés jogerőre emelkedésekor az adósságrendezés
kezdeményezése joghatásainak megszűnésére vonatkozóan a 29. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.

13. A bírósági adósságrendezés elrendelése
35. §

(1) Ha a bírósági adósságrendezés iránti kérelmet nem kellett hivatalból elutasítani vagy a hatáskörrel, illetékességgel
rendelkező bírósághoz áttenni, a bíróság – a 32. § (1) bekezdés szerinti felhívás alapján az illeték befizetésének
megtörténtét, illetve a 32. § (2) bekezdés szerinti hiánypótlás határidejének lejártától számított 8 napon belül –
elrendeli a bírósági adósságrendezést.
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(2) A bírósági adósságrendezést elrendelő végzés rendelkező része tartalmazza
a)
az eljáró bíróság nevét és a bírósági ügyszámot,
b)
az adós, adóstárs nevét, a nemperes eljárás tárgyát,
c)
a bírósági adósságrendezés elrendelését,
d)
az adós, adóstárs természetes személyazonosító adatait, lakcímadatait,
e)
az illetékes területi Családi Csődvédelmi Szolgálat nevét, címét, postai és elektronikus levélcímét, és az adott
ügyre vonatkozóan az illetékes területi Családi Csődvédelmi Szolgálat által kijelölt családi vagyonfelügyelő
31. § (6) bekezdésében meghatározott adatait.
(3) A bírósági adósságrendezést elrendelő végzés ellen csak a hitelező nyújthat be fellebbezést, a végzés kézbesítésétől
számított 15 napon belül.
(4) A bírósági adósságrendezés elrendelésének napja a bírósági adósságrendezést elrendelő végzés jogerőre
emelkedésének napja.
(5) A bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai bírósági adósságrendezés elrendelésével
fennmaradnak. A bírósági végzés joghatásai azon felekre nézve, akik a bíróságon kívüli adósságrendezésben nem
vettek részt, az elsőfokú végzés kézbesítésével állnak be. Ha a fellebbezés folytán a bírósági adósságrendezést
elrendelő elsőfokú végzést a másodfokú bíróság megváltoztatta, vagy a megismételt elsőfokú eljárásban a bíróság
az adósságrendezést elutasítja, az erről szóló végzés jogerőre emelkedésével az említett joghatások elenyésznek.
(6) A bírósági adósságrendezés elrendelését követően a Családi Csődvédelmi Szolgálat ennek tényét, és az általa kijelölt
családi vagyonfelügyelő nevét, az adott adósságrendezési ügyre vonatkozóan kiadott ügyazonosítóját, valamint
az említett személyek közös postai címét és elektronikus levélcímét bejegyzi az ARE nyilvántartásba.
(7) A bírósági adósságrendezés jogerős elrendelését követően a családi vagyonfelügyelő – a külön jogszabályokban
meghatározott módon – értesíti azon közhiteles állami nyilvántartást vezető szerveket, ahol az adós, adóstárs
vagyonára vonatkozóan adatokat, jogokat tartanak nyilván, és ha ez a bíróságon kívüli adósságrendezés során nem
történt meg, kéri az adósságrendezési eljárás tényének feljegyzését az ingatlan-nyilvántartásba és az adósságrendezési
eljárás tényének bejegyzését közhiteles járműnyilvántartásokba. A feljegyzés, illetve a bejegyzés hatálya azonos
az elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó feljegyzés hatályával.
(8) A családi vagyonfelügyelő adatszolgáltatást teljesít az adósságrendezés elrendeléséről az adós, adóstárs lakóhelye
szerint illetékes állami és önkormányzati adóhatóságnak, továbbá – ha az adós vagy az adóstárs a későbbi lakhatásának
biztosítása vagy települési szociális támogatás igénylése céljából kéri – a lakóhelyük szerint illetékes önkormányzat
jegyzőjének is.
(9) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a KHR tv.-ben meghatározott módon adatot szolgáltat a bírósági adósságrendezés
jogerős elrendeléséről a KHR-be.

14. A bírósági adósságrendezési eljárás általános szabályai
36. §

(1) A bírósági adósságrendezési eljárás polgári nemperes eljárás. Az eljárásra az adós lakóhelye szerinti illetékes
törvényszék székhelyén működő járásbíróság, a Fővárosi Törvényszék területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság
illetékes.
(2) Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény külön nem szabályoz, a Pp. szabályait a nemperes eljárások
sajátosságaiból eredő, valamint a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A bírósági adósságrendezési eljárásban
a)
szünetelésnek,
b)
felfüggesztésnek (ide nem értve, ha az adós vagyonát bűnügyi zárlat alá vették),
c)
félbeszakadásnak (ide nem értve az adós elhalálozását),
d)
a jogutódlás esetét kivéve perbehívásnak, illetve perbevonásnak,
e)
beavatkozásnak,
f)
díj- és költségmentességnek, valamint illeték- és költségfeljegyzésnek, továbbá
g)
a Családi Csődvédelmi Szolgálat vagy a családi vagyonfelügyelő előtt teljesítendő eljárási cselekmény
elmulasztása igazolásának
nincs helye.
(4) A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő,
a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.
A családi vagyonfelügyelő és a bíróság az adósságrendezési eljárásban részt nem vevő egyéb kötelezettektől az őket
érintő kérdésekben nyilatkozatot kérhet, illetve az okirati bizonyítékok bemutatására kötelezheti őket.
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(5) Az eljárás során az igazolási kérelem tárgyában hozott végzést, valamint az elutasító végzés ellen előterjesztett
fellebbezést – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a kérelmet előterjesztő félen kívül a többi félnek megküldeni
nem kell. Az elutasító végzés ellen a kérelmet előterjesztő fél fellebbezhet.
(6) A bírósági adósságrendezési eljárásban a bíróság előtt szóbeli meghallgatásnak nincs helye. Ahol jogszabály
meghallgatást említ, ott ezen a fél (egyéb kötelezett) írásbeli nyilatkoztatását kell érteni.
(7) A bírósági adósságrendezési eljárásban – ha e törvény lehetővé teszi bizonyítást – elsősorban okirati bizonyításnak
van helye.
(8) A bírósági adósságrendezési eljárásban a Pp. szerinti költségkedvezmények engedélyezésének nincs helye.
(9) Amennyiben bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásra főhitelező hiányában nem került sor, a családi
vagyonfelügyelő elvégzi a 23–25. § szerinti adatellenőrzéseket és vizsgálatokat és ennek eredményéről az eljáró
bíróságot és a feleket értesíti.
37. §

(1) A bírósági adósságrendezési eljárásban a jogi személy hitelező, a bíróság, a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi
vagyonfelügyelő közötti kapcsolattartás 2016. január 1-jétől a Pp. szerinti elektronikus kapcsolattartás útján történik.
Az ezzel összefüggő részletes szabályokat – ideértve az elektronikus beadvány benyújtásával az eljárásba történő
bejelentkezést, az elektronikus kézbesítést és más irattovábbítást is – e törvény végrehajtási rendelete tartalmazza.
(2) A beadványokat a jogi személy hitelező és a családi vagyonfelügyelő a bírósághoz 2016. január 1-jétől elektronikus
úton nyújtja be; a nem elektronikus úton benyújtott beadványt a bíróság hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja,
kivéve, ha olyan okirat papír alapú bemutatására van szükség, amely eredetileg papíron készült, és terjedelme miatt
a digitalizálás aránytalan nehézséggel járna.
(3) A jogi képviselő nélkül eljáró adós beadványát az eljáró családi vagyonfelügyelőnél jegyzőkönyvbe is mondhatja.
Az adós és a családi vagyonfelügyelő által aláírt jegyzőkönyvet a családi vagyonfelügyelő haladéktalanul elektronikus
úton megküldi a bíróságnak.
(4) Ha e törvény végrehajtási rendelete a beadványra meghatározott formátumú űrlapot rendszeresít, a beadványt csak
ebben a formában lehet benyújtani; a más formátumú beadványt a bíróság hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül
elutasítja.

38. §

(1) A bírósági adósságrendezési eljárásban első fokon bírósági titkár – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – önálló aláírási
joggal, az érdemi határozatok meghozatalára is kiterjedően eljárhat.
(2) Bíró hozza meg a következő határozatokat és jár el a következő eljárási cselekményeknél
a)
bírósági adósságrendezési eljárásban kötött egyezség jóváhagyása, módosítása, hatályon kívül helyezése,
b)
bírósági adósságtörlesztési határozat és annak módosítása,
c)
az eljárást lezáró, az adós mentesítését kimondó határozat,
d)
a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás és a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya
megszűnését kimondó határozat.

15. Hitelezők bevonása az adósságrendezésbe
39. §

(1) A családi vagyonfelügyelő a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján a 25. § (4) bekezdésében meghatározott módon
újabb hirdetményt tesz közzé, amely tartalmazza:
a)
a hirdetmény közzétételének időpontját,
b)
a bíróság nevét, székhelyét,
c)
a bírósági adósságrendezési eljárás elrendelésének tényét, az adósságrendezést elrendelő bíróság nevét,
székhelyét, a jogerős bírósági végzés ügyszámát, dátumát, a jogerőre emelkedés napját, azzal, hogy ez a dátum
az adósságrendezés kezdő időpontja,
d)
az adós, adóstárs természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
e)
a kijelölt családi vagyonfelügyelő nevét, hivatali elérhetőségét (postai és elektronikus levélcím), az adott
adósságrendezési ügyre vonatkozóan kiadott ügy azonosítóját, annak a területi Családi Csődvédelmi
Szolgálatnak a nevét és székhelyét, amelynél a családi vagyonfelügyelő munkavégzésre irányuló jogviszonyban
áll,
f)
azon – az eljárásba a 25. § (4) bekezdése alapján még be nem jelentkezett – hitelezőknek szóló felhívást, akiknek
pénzbeli vagy pénzben kifejezett követelésének esedékessége már lejárt vagy a bírósági adósságrendezés
elrendelését követő öt éven belül jár le, a következőkre:
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fa)

(2)
(3)

(4)

(5)

40. §

az adós hitelezői a kamatokkal, egyéb járulékokkal együtt számított, 50 000 forintot meghaladó
összegű követeléseiket és azok biztosítékait – az azok fennállását igazoló okiratok egyidejű
benyújtásával – a hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül írásban jelentsék be a családi
vagyonfelügyelőnél,
fb)
ha a követelés több részletben áll fenn vagy azt részletekben kell teljesíteni, a részletek összegét és
a részletfizetés gyakoriságát is be kell jelenteni,
fc)
az fa) alpontban meghatározott határidőn belül a hitelezőknek a nyilvántartásba-vételi díjat is be kell
fizetniük [88. § (3) bekezdés a) pont],
fd)
azt a felhívást, hogy ha a hitelező elektronikus iratbeadásra köteles [37. § (1) bekezdés], akkor
elektronikusan regisztrálnia kell a bíróság informatikai rendszerében,
fe)
ha a követelés az adósságrendezés kezdő időpontját követően jött létre, az fa)–fd) alpontban
meghatározott kötelezettségeket a hitelezőnek a követelése létrejöttét követő 30 napon belül kell
teljesítenie,
ff )
a figyelmeztetést a bejelentés, a nyilvántartásba-vételi díj megfizetése és az elektronikus regisztráció
elmulasztásának jogkövetkezményeire, valamint arra, hogy az fa) és az fe) alpontban meghatározott
határidők elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
A hirdetmény szövegét a családi vagyonfelügyelő egyidejűleg az adós által bejelentett és az azóta ismertté vált
hitelezőknek közvetlenül is megküldi.
A hirdetményt a közzétételétől számított ötödik év utolsó napjáig – ha pedig az adósságtörlesztési eljárásban
az adósságtörlesztés időtartamát ennél hosszabban állapították meg, ennek lejártáig – kell a honlapon elérhetőként
tartani, ezt követően a családi vagyonfelügyelő a hirdetményt archív állományba helyezi át, ahol az még a jogosultak
által keresésre, lekérdezésre hozzáférhető. A hirdetményt a családi vagyonfelügyelő a Családi Csődvédelmi Szolgálat
honlapjáról, illetve az archív állományból haladéktalanul törli, ha az adósságrendezési eljárás jogerősen befejeződik,
és a rendkívüli jogorvoslati eljárás, valamint a mentesítési határozat hatályon kívül helyezését kezdeményező kérelem
benyújtására megindítására vonatkozó jogvesztő határidő is eltelt.
Az e § szerinti hirdetmény kizárólag a hitelezői igényérvényesítésekre való felhívás közzétételének céljára, valamint
a törvényben meghatározott feladatokat ellátó hatóságok, bíróságok feladatainak ellátásához szükséges adatok
megismerésére szolgál, az abban nyilvánosságra hozott adatok más személyek vagy szervezetek által nem gyűjthetők,
nem tárolhatók, nem továbbíthatók, semmilyen formában nem használhatók fel.
A családi vagyonfelügyelő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg a bírósági adósságrendezési eljárást elrendelő
jogerős végzést megküldi az adóssal, adóstárssal szemben indult végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak)
és a végrehajtónak, a zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésére jogosult zálogjogosultnak és az egyéb
kötelezettnek.

(1) Az a hitelező, aki a 39. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételét követő 30 napon, de legkésőbb 365 napos
jogvesztő határidőn belül
a)
követelését – a családi vagyonfelügyelő által vitatottként nyilvántartott hitelezői követelés esetében a 46. §
(5) bekezdése szerinti igényérvényesítésre irányuló eljárást jogerősen lezáró határozatban részére megállapított
követelést – nem jelenti be a családi vagyonfelügyelőnek,
b)
nyilvántartásba-vételi díjfizetési kötelezettségének a jogszabályban előírt módon e határidőn belül nem tesz
eleget, vagy
c)
elektronikus iratbeadásra köteles hitelezőként az elektronikus regisztrációs kötelezettségének ismételt felhívás
ellenére nem tesz eleget,
a bírósági adósságrendezési eljárásban nem vehet részt.
(2) Ha a hitelező követelése a bírósági adósságrendezés kezdő időpontját követően jött létre, az (1) bekezdésben
foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az (1) bekezdés szerinti igénybejelentési határidők a követelés
létrejöttétől – a családi vagyonfelügyelő által vitatottként nyilvántartott hitelezői követelés esetében a 46. §
(5) bekezdése szerinti igényérvényesítésre irányuló eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől – kezdődnek.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
(4) Ha a hitelező az (1) és (2) bekezdés szerinti 30 napos határidőt elmulasztja, de követelését az (1) bekezdés szerinti
jogvesztő határidőt megelőzően jelenti be, az adósságrendezési eljárás során megkötött egyezségkötés során
szavazati jogát nem gyakorolhatja, a bírósági adósságtörlesztési határozat meghozatala során a bejelentett
követelését nem kell figyelembe venni, a bíróság adósságtörlesztési határozatának hatálya nem terjed ki rá, jogaira és
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kötelezettségeire az (5) és (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy követelésének elévülése a bírósági
adósságrendezési eljárás jogerős befejezéséig nyugszik.
(5) Az eljárásban a felhívás ellenére részt nem vevő hitelező
a)
a követelését és annak biztosítékait az eljárás hatálya alatt álló adóssal, adóstárssal, az említettek kezesével
és a követelést biztosító zálogjog kötelezettjével szemben a bírósági adósságrendezés kezdő időpontjától
az eljárás jogerős befejezéséig nem érvényesítheti,
b)
követelésének érvényesítésére irányuló hitelezői cselekmények az elévülést nem szakítják meg, a már
folyamatban lévő végrehajtást pedig a családi vagyonfelügyelő értesítése alapján a végrehajtást foganatosító
bíróság (hatóság) felfüggeszti,
c)
követelése a bírósági adósságrendezési eljárásban részt vevő hitelezőre nem engedményezhető,
d)
követelésével összefüggő szerződést nem lehet az adósságrendezési eljárásban részt vevő hitelezőre átruházni,
e)
követelése a bírósági adósságrendezési eljárás jogerős befejezéséig nem kamatozik,
f)
a c)–e) pontban foglaltakkal ellentétes jogügylet, illetve kikötés hatálytalan.
(6) A bírósági adósságrendezési eljárás során kötött egyezségben és adósságtörlesztési határozatban az eljárásban részt
nem vevő hitelező követelését kielégíteni vagy bármilyen más módon figyelembe venni nem lehet. Az eljárásban
részt nem vevő hitelező a követelését csak a bírósági adósságrendezési eljárást jogerős befejezését követően
érvényesítheti, feltéve, ha az még nem évült el. Ebben az esetben a hitelezőnek a követeléséből legfeljebb akkora
mérték jár, amilyen arányú kielégítésben a bírósági adósságrendezési eljárásban részt vevő, vele eljárásban való
részvétele esetén azonos hitelezői osztályba tartozó hitelezők az adósságrendezés során ténylegesen részesültek.

16. A bírósági adósságrendezés elrendelésének joghatásai
41. §

(1) A bírósági adósságrendezés időtartama alatt az adóst, adóstársat és a hitelezőt megillető jogok gyakorlása és
a kötelezettségek teljesítése az e törvényben meghatározott eltérésekkel történik.
(2) A bírósági adósságrendezés időtartama alatt az adós, adóstárs pénzfizetési kötelezettsége nemteljesítéséhez vagy
késedelmes teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények csak azon pénzfizetési kötelezettségre nézve állnak be,
amelyet az adósságrendezés alatt e törvény külön rendelkezése, valamint a bíróság határozata alapján teljesítenie
kell.
(3) Az adós, adóstárs a bírósági adósságrendezési eljárás alatt nem teljesítheti a szerződésben vagy egyoldalú jogügyletben
ellenszolgáltatás nélkül vállalt pénzfizetésre, tartozásátvállalásra, tartozáselvállalásra, teljesítésátvállalásra,
kezességvállalásra vagy más helytállásra vonatkozó kötelezettségeit. Ezen követelésekre vonatkozó igényt a bírósági
adósságrendezési eljárás alatt az adóssal, adóstárssal szemben nem lehet érvényesíteni, a követelésekre vonatkozó
igény elévülése a bírósági adósságrendezési eljárás alatt nyugszik.
(4) A bírósági adósságrendezési eljárásban részt vevő hitelező szabályszerűen bejelentett, lejárt követelése tekintetében
az elévülés a bírósági adósságrendezés kezdő időpontjában – ha a követelés ezt követően keletkezett, akkor
a követelés bejelentésének időpontjában – megszakad. A még le nem járt esedékességű követelések (részletek)
az adósságrendezés kezdő időpontjában nem válnak lejárttá, azok megfizetése tekintetében az adósságrendezési
egyezség (egyezségmódosítás), illetve a bíróság adósságtörlesztési végzése (annak módosítása) az irányadó.
(5) A hitelezők a bírósági adósságrendezés kezdő időpontjától a jelzálogjogból és más dologi biztosítékból, továbbá
a személyi biztosítékból (kezestől, teljesítésátvállalótól, teljesítéselvállalótól, egyéb biztosítéki szerződés kötelezettjétől)
kielégítést az adóssal, adóstárssal, az eljárásban kötelezettként részt vevő egyéb kötelezettel szemben – ide nem
értve az óvadékot – nem kezdeményezhetnek, követeléseik végrehajtását sem kérhetik, a régi Ptk. szerint kikötött
biztosítéki célú vételi jogukkal, visszavásárlási jogukkal nem élhetnek, a pénzkövetelésük biztosítása céljából kikötött
egyéb biztosítékaikat sem érvényesíthetik. Az adóssal, adóstárssal szemben fennálló követelésekre vonatkozóan
ettől az időponttól – a késedelem miatt többlet – kamat, kötbér, egyéb fizetési igény nem követelhető. A hitelezők
– a bírósági adósságrendezés kezdő időpontjában már fennálló követelések után, valamint az adósságrendezés
időtartama alatt esedékessé váló [a 45. § (4) vagy (5) bekezdésben meghatározott és megfizetett] törlesztési, fizetési
összegeken felüli hányada után – az érvényes ügyleti kamatra jogosultak, 360 naponkénti tőkésítéssel, azonban ez az
ügyleti kamat
a)
jelzáloghitelek esetében az ügyleti kamatnál,
b)
az a) pontban nem említett egyéb hitelviszonyból származó követelések esetében
ba)
a forintban fennálló követelések után a jegybanki alapkamatot egy százalékponttal meghaladó
mértéknél,
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bb)

(6)

(7)

(8)

(9)
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a devizában fennálló követelések után pedig az európai bankközi referenciakamatot (EURIBOR)
0,5 százalékponttal meghaladó mértéknél, svájci frankban fennálló követelés esetén a svájci bankközi
referenciakamatot (CHF LIBOR) 0,1 százalékponttal meghaladó mértéknél,
c)
az egyéb követelések esetében a Ptk. szerinti ügyleti kamatnál
nem lehet magasabb; a már felmondott szerződések esetében pedig a fizetendő kamat mértéke nem lehet magasabb,
mint az a)–c) pont szerinti pontban említett kamatmértékek.
A hitelezők a bírósági adósságrendezés időtartama alatt az adós, adóstárs nemfizetésére vagy késedelmes fizetésére
hivatkozással nem mondhatják fel a hiteljogviszonyt, a lakóingatlanra vonatkozó lízingszerződést, valamint az adós
és a vele együtt élő közeli hozzátartozói mindennapi életviteléhez szükséges alapvető szolgáltatások nyújtását
tartalmazó szerződéseket.
A bírósági adósságrendezés kezdő időpontjától az adós, adóstárs ellen az adósságrendezés körébe tartozó vagyonnal
kapcsolatos pénzkövetelést és azok biztosítékait csak az adósságrendezési eljárás keretében lehet érvényesíteni.
Az adós a bírósági adósságrendezési eljárás tényét az ARE nyilvántartásból kiadott tanúsítvánnyal igazolja. Ha az adós,
adóstárs és a hitelező között az adósságrendezés kezdő időpontjában az adós által indított per van folyamatban,
a hitelező ebben a perben az adóssal szemben beszámítási kifogásként érvényesítheti az adósságrendezés kezdő
időpontjában már bizonyítottan fennálló követelését, feltéve, hogy a követelés jogosultja az adósságrendezés kezdő
időpontjában is ugyanez a hitelező volt.
Az adósságrendezés időtartama alatt az adóssal, adóstárssal szemben a hitelező – a (7) bekezdésben foglaltakat
kivéve – beszámítással nem élhet. Az adóssal, adóstárssal szemben beszámítással élni az egyezségkötés során, illetve
az adósságtörlesztési terv előkészítése során – a családi vagyonfelügyelő hozzájárulásával – akkor lehet, ha a hitelező
követelése az adósságrendezés kezdő időpontjában az adóssal, adóstárssal szemben már bizonyítottan fennállt, és
a követelés jogosultja az adósságrendezés kezdő időpontjában is ugyanez a hitelező volt. Ekkor sem számíthatja be
az adóssal, adóstárssal szembeni követelését
a)
az adóstárs, az egyéb kötelezett, ezek közeli hozzátartozója, élettársa,
b)
az, akinek kamattal, járulékokkal számított 200 000 forintot meghaladó tartozását az adós 5 éven belül
átvállalta, elvállalta, fizetési kötelezettsége teljesítését átvállalta,
c)
akinek kamattal, járulékokkal számított 200 000 forintot meghaladó pénztartozását tartalmazó szerződésébe
az adós 5 éven belül kötelezettként belépett,
d)
az, akinek kamattal, járulékokkal számított 50 000 forintot meghaladó pénzbeli kötelezettségéért az adós
kezességet vagy megtérítési kötelezettséget vállalt, illetve dologi biztosítékot nyújtott, és ez alapján
a helytállási kötelezettsége még fennáll.
Ha az adós, adóstárs vagyontárgyán vételi jog, visszavásárlási jog, zálogjog áll fenn, a jogosult ezt a jogát a bírósági
adósságrendezés időtartama alatt nem gyakorolhatja, az említett jogok a vagyontárgy értékesítésével szűnnek meg.
Az adósságrendezési eljárásban felhívás ellenére kötelezettként részt nem vevő egyéb kötelezettel szemben az adóssal
közös tartozás behajtása iránt a felhívásban meghatározott határidő leteltétől kezdve az igényérvényesítési eljárások
megindíthatók, a szünetelő végrehajtást, illetve a zálogértékesítési folytatni kell.

(1) A hitelezőt a bírósági adósságrendezés időtartama alatt az adóssal, adóstárssal, a többi hitelezővel, a családi
vagyonfelügyelővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal és a bírósággal szemben együttműködési kötelezettség terheli.
Amennyiben az adós, adóstárs a hitelező követelését nem vagy nem a valós összegben vagy nem a valós adatokkal
tüntette fel, a hitelező a követelés összegének megállapításához szükséges bizonyítékokat csatolja, a családi
vagyonfelügyelő, illetőleg a bíróság felhívására a kért adatokat és okiratokat az előírt határidőben és módon közli,
illetve bemutatja.
(2) A hitelezőnek a bírósági adósságrendezés kezdő időpontjában fennálló adatai megváltozását – ideértve
a jogutódlással járó vagy jogutód nélküli megszűnéssel összefüggő eljárások megindítását és befejezését is – be kell
jelentenie az adósnak, adóstársnak, a családi vagyonfelügyelőnek és a bíróságnak, és csatolnia kell az eljárások során
született határozatokat. Ha a jogi személy hitelező végelszámolás vagy felszámolás alá kerül, e tényt a végelszámoló,
illetve a felszámolóbiztos jelenti be.
(3) Ha a bírósági adósságrendezés időtartama alatt az adós, adóstárs és a hitelező közötti jogviszonyban a hitelező
helyébe a polgári jog szabályai és a külön törvény szerinti eljárások lefolytatását követően jogutódja lép, a hitelező
köteles ezt az adósnak, adóstársnak, a családi vagyonfelügyelőnek és a bíróságnak bejelenteni. Természetes személy
hitelező elhalálozása, illetve jogi személy hitelező jogutóddal történő megszűnése esetén a bejelentést és a kérelmet
a jogutód teszi meg. Az adósságrendezési eljárásban a jogutódlás bírósági megállapításával összefüggő költségeket
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a jogutód előlegezi és viseli. Ha a bíróság az eljárásban a hitelezői jogutódlást megállapítja, a jogelőd helyébe
a jogutód lép.
Ha a bírósági adósságrendezés elrendelését követően az adós vagy az adóstárs elhalálozik, e tényt a hagyaték leltározását
végző jegyző a leltározás megkezdésekor haladéktalanul bejelenti a bíróságnak és a családi vagyonfelügyelőnek.
A bejelentést a halotti anyakönyvi kivonat csatolásával bárki más is megteheti. A családi vagyonfelügyelő az adós,
adóstárs haláláról tájékoztatja az adóssal közös háztartásban nem élő adóstársat (az adóssal közös háztartásban nem
élő adóstárs elhalálozása esetén az adóst és a többi adóstársat), a hitelezőket és az egyéb kötelezetteket.
Az adós adóstárs halála esetén – amíg a jogutód személye nem állapítható meg – a bíróság előtti adósságrendezési
eljárás félbeszakad, a családi vagyonfelügyelő kezdeményezésére a bíróság az adós, adóstárs jogutódja részére
ügygondnokot rendel, erről és az ügygondnok személyéről, természetes személyazonosító adatairól, lakcíméről,
értesítési címéről értesíti a családi vagyonfelügyelőt. A családi vagyonfelügyelő ezekről az adatokról az adóstársat,
a hitelezőket és az egyéb kötelezetteket értesíti, és az ügygondnok kirendelését és adatait bejegyzi az ARE
nyilvántartásba. Az ügygondnok díját és készkiadásait a Családi Csődvédelmi Szolgálat kincstári számlájának terhére
kell megelőlegezni, és annak az adósságrendezési eljárásban az adós, adóstárs általi megtérítését a végrehajtási
költségekkel, végrehajtó díjjal azonos módon kell biztosítani.
A hagyaték jogerős átadását követően ha az örökös (örökösök) a bírósági adósságrendezési eljárásban jogutódként
be kíván lépni, köteles ezt a hagyaték jogerős átadását követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a családi
vagyonfelügyelőnél bejelenteni és egyidejűleg a bíróságnál kérelmezni. Ha a kérelmet a határidőn belül az elhunyt
adós mindegyik természetes személy örököse együttesen benyújtja, a bíróság megállapítja a jogutódlást. Az örökösök
személyéről a hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző tájékoztatja a családi vagyonfelügyelőt és a bíróságot,
a hagyatékátadó végzés meghozatalával egyidejűleg, annak másolata megküldésével. Ha az adós, adóstárs halálát
követően az örökösök nem lépnek be jogutódként, és az elhunyt adósnak nem volt adóstársa sem, a bíróság
az adósságrendezési eljárást az erről történő tudomásulvételt követő 15 napon belül megszünteti.
Ha a hagyatékot valamennyi örökös visszautasította, a hagyaték jogerős átadását követően a bíróság
az adósságrendezési eljárást megszünteti, az erről szóló végzést az öröklési ügyekben az államot képviselő Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek is megküldi.
A (6) és (7) bekezdés szerinti végzést kézbesíteni kell a kérelmezőnek, a családi vagyonfelügyelőnek, az ügygondoknak,
a hitelezőknek is, és meg kell küldeni a családi vagyonfelügyelőnek, valamint az egyéb kötelezetteknek. A jogerős
megszüntető végzést be kell jegyezni az ARE nyilvántartásba.
Az adós, adóstárs halála folytán bekövetkezett jogutódlás megállapítása esetén a jogutódlás megállapításának
költségét a jogutód adós, adóstárs (jogutód adóstársak esetén egyetemlegesen) köteles megfizetni; a költségekre
a hagyatéki tartozásokért való felelősség szabályai nem alkalmazhatók.

(1) A bírósági adósságrendezés kezdő időpontjában az adós, adóstárs és az eljárásban kötelezettként részt vevő
egyéb kötelezett ellen folyamatban lévő végrehajtást a végrehajtást foganatosító bíróság (hatóság) a családi
vagyonfelügyelő értesítésének kézhezvételekor haladéktalanul hivatalból felfüggeszti. A végrehajtás felfüggesztése
nem érinti a végrehajtás során már foganatosított lefoglalás, biztosítási intézkedés, zár alá vétel, zárlat hatályát.
Az adósságrendezési eljárásban felhívás ellenére részt nem vevő egyéb kötelezettel szemben az adóssal közös tartozás
behajtása érdekében a folyamatban lévő végrehajtási eljárás, zálogtárgy értékesítés folytatódik, a végrehajtást kérő
havonta jelenti a családi vagyonfelügyelőnek a végrehajtás során megtérült összeget.
(2) A végrehajtó a végrehajtás felfüggesztéséről való tudomásszerzését követően haladéktalanul értesíti az adós,
az adóstárs és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett munkáltatóját, továbbá azokat
az egyéb kifizetőket, akik az adós részére olyan juttatásokat folyósítanak, amelynek összegéből a végrehajtás során
levonást eszközölnek, hogy a levonás további folytatásának nincs helye. Ha a végrehajtó az értesítést elmulasztja,
vagy ha a munkáltató, egyéb kifizető az értesítést követően a levonás szüneteltetésére vonatkozó kötelezettségét
elmulasztja, felel az adóssal, az adóstárssal és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb
kötelezettel szemben minden olyan kárért, ami a mulasztása miatt következett be.
(3) A végrehajtás felfüggesztése előtt az adóstól, adóstárstól és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló
egyéb kötelezettől levont, és a végrehajtást kérőnek még ki nem fizetett pénzösszeget haladéktalanul a végrehajtói
letéti számlára kell átutalni, a letéti számlán kell kezelni, abból a végrehajtást kérő részére nem lehet kifizetést
teljesíteni.
(4) Ha a Vht. vagy más jogszabály szerinti végrehajtási eljárásban az adós, adóstárs és az adósságrendezési eljárásban
kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett pénzforgalmi intézménynél kezelt számla- vagy takarékbetét-követelését
a végrehajtó már végrehajtás alá vonta, haladéktalanul elektronikus értesítést küld a pénzforgalmi intézmény
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részére arról, hogy az átutalási végzés vagy hatósági átutalási megbízás alapján a számla további megterhelésének,
illetve a takarékbetét-követelés egyenlegéből való további levonásnak – a végrehajtás bírósági adósságrendezés
miatti felfüggesztésére tekintettel – nincs helye, a korábban levont, de a végrehajtást kérőnek még át nem utalt
összegeket haladéktalanul a végrehajtói letéti számlára kell átutalni. Ha a végrehajtó az értesítést elmulasztja, vagy
ha a pénzforgalmi intézmény az e bekezdés szerinti kötelezettségeit az értesítés ellenére elmulasztja, az adóssal,
adóstárssal és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettel szemben minden olyan
kárért felel, ami a mulasztás miatt következett be.
Ha az adós, adóstárs vagy az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett ingóságát,
ingatlanját vagy követelését a végrehajtási eljárás során lefoglalták, a végrehajtó a foglalási jegyzőkönyv, illetve
a végrehajtási jog, jelzálogjog bejegyzése érdekében kibocsátott hatósági megkeresés másolatát megküldi a családi
vagyonfelügyelőnek, és tájékoztatást ad arról, hogy a foglalás kinél történt, az ingóság az adós, adóstárs vagy
az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett őrizetében van-e, vagy ki gondoskodik
a lefoglalt vagyon megőrzéséről, valamint történt-e biztosítási intézkedés vagy zár alá vétel. Tájékoztatást ad továbbá
arról, hogy az ingóságokkal együtt milyen okiratokat foglalt le. Ha az ingatlan vagy más vagyoni elem lefoglalása
közhiteles nyilvántartásba való bejegyzéssel valósult meg, a végrehajtó a nyilvántartásba való bejegyzés alapjául
szolgáló jegyzőkönyv másolatát megküldi a családi vagyonfelügyelőnek.
A végrehajtó tájékoztatja a családi vagyonfelügyelőt, hogy a Vht. értelmében mely lefoglalt értéktárgyat tart bírósági
letétben, illetve milyen összegben és pénznemben kezel fizetőeszközt a végrehajtói letéti számlán, és ez utóbbiak
az adós, adóstárs vagy az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett melyik lefoglalt
vagyontárgyából erednek. A végrehajtás felfüggesztéséről való tudomásszerzést követően a számláról a végrehajtást
kérő részére kifizetést nem lehet teljesíteni, újabb lefoglalást nem lehet foganatosítani.
A végrehajtás felfüggesztéséről való tudomásszerzést követően a végrehajtási eljárásban már nem lehet újabb
árverési hirdetményt közzétenni. A már közzétett árverési hirdetmény alapján az árverést a végrehajtó lefolytatja, ha
már van érvényes licit, és ha az eredményes, a befolyt vételárat a végrehajtó a végrehajtást kérők között feloszthatja.
A (7) bekezdéstől eltérően a romlandó dolgok értékesítését a végrehajtó a Vht. szabályai szerint lefolytatja, és a befolyt
vételárat a végrehajtói letéti számlán kezeli.
A végrehajtás felfüggesztéséről való tudomásszerzést követően a korábban lefolytatott árverési értékesítésből befolyt
vételárat a végrehajtó a Vht. szabályai szerint osztja fel a végrehajtást kérők között.
Amennyiben az adóssal, adóstárssal valamely tartozásáért egyetemlegesen felelős kötelezettel, kezesével,
a zálogkötelezettével szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, akkor az abból származó és a követelést csökkentő
térüléseket a hitelező köteles a részére történt teljesítést követő 15 napon belül a családi vagyonfelügyelő részére
bejelenteni. A követelés 5%-át el nem érő, letiltásból, részletfizetési megállapodásból vagy más önkéntes teljesítésből
származó térüléseket a hitelező félévente köteles a családi vagyonfelügyelő részére összesítve bejelenteni.

(1) Az adósságrendezés kezdő időpontjától az adós, adóstárs biztosítékul lekötött vagyontárgyára vonatkozóan bírósági
végrehajtáson kívüli értékesítésre nem kerülhet sor, az értékesítés nem kezdeményezhető, a régi Ptk. szerint kikötött
biztosítéki célú vételi jog nem érvényesíthető, illetve nem gyakorolható.
(2) Ha az adós, adóstárs vagyontárgyára a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése folyik, az adósságrendezés
kezdő időpontját követően az értékesítésre nem kerülhet sor, az értékesítésre irányuló cselekményeket haladéktalanul
abba kell hagyni, a zálogtárgyat pedig az adós, adóstárs rendelkezésére kell bocsátani a családi vagyonfelügyelő
értesítése mellett. A zálogtárgyat az adós az adósságrendezés céljára, elszámolási kötelezettséggel köteles
rendelkezésre tartani. Újabb árverési hirdetmény nem tehető közzé, a már közzétett árverési hirdetmény alapján
azonban lefolytatható az értékesítés – ha az árverésen már érkezett érvényes licitajánlat –, azonban a befolyt vételárat
a zálogjogosult elkülönítetten kezeli, és az adósságrendezésbe való bevonás céljára rendelkezésre tartja, továbbá
az értékesítés pénzügyi elszámolását az adósnak és a családi vagyonfelügyelőnek kell megküldeni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés megsértésével tett jognyilatkozat, illetve létrejött ügylet mindenkivel szemben hatálytalan,
az alapján senki nem szerez tulajdont.

17. Az adós kötelezettségei a bírósági adósságrendezés alatt
45. §

(1) Az adós és az adóstárs a bírósági adósságrendezést elrendelő elsőfokú bírósági végzés kézbesítésétől
az adósságrendezés záró időpontjáig a számláit új pénzügyi kötelezettségvállalást jelentő fizetési megbízással csak
a családi vagyonfelügyelő ellenjegyzésével terhelheti meg, nem kezdeményezhet olyan fizetési műveletet, amely
a bírósági adósságrendezés célját meghiúsítaná vagy a hitelezők érdekeit veszélyeztetné. Az adósnak és az adóstársnak
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haladéktalanul kezdeményeznie kell a számláit vezető és pénzügyi eszközeit kezelő pénzügyi intézményekkel olyan
szerződésmódosítást, amely az e §-ban foglalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.
Az adósnak – a családi vagyonfelügyelő bevonásával – haladéktalanul kezdeményeznie kell, illetve meg kell tennie
a 3. melléklet szerinti nyilatkozatokban vállalt intézkedéseket, meg kell adnia a családi vagyonfelügyelő e törvényben
meghatározott jogainak gyakorlásához szükséges egyedi jognyilatkozatokat.
Az adósnak az adósságrendezés záró időpontjáig az adósságrendezésbe vont vagyonát, bevételeit a 3. melléklet
szerinti kötelezettségvállalások és jogi korlátozások között kell kezelnie. Az adósnak és az adóstársnak az adósság
törlesztése céljából egy közös pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie, amely felett a családi vagyonfelügyelő
rendelkezik. Az adós és az adóstárs egy külön közös pénzforgalmi számlát nyit az adósságrendezésbe nem vont
pénzeszközei kezelésére, valamint a mindennapi megélhetéshez és a szokásos kiadásai kifizetéséhez. Ezen számla
felett az adós és az adóstárs közösen rendelkezik, de a számláiról és a takarékbetétjéből, összességében havonta
legfeljebb csak az öregségi nyugdíj legkisebb mértéke másfélszeresének megfelelő összeget – továbbá a közös
háztartásban élő közeli hozzátartozók, élettárs és az eltartottak esetén személyenként ugyanilyen összeget – három
fő közös háztartásban élő közeli hozzátartozó felett ezen személyekre számítva az öregségi nyugdíj legkisebb
mértékének megfelelő összeget – vehet fel készpénzben, vagy legfeljebb ilyen összegben kezdeményezhet a számláról
fizetési műveletet, a mindennapi élet szokásos kiadásaihoz. Ezt meghaladóan az adós a közműszolgáltatások díját,
a vagyonbiztosítások díját és a társasházi közös költség e törvényben meghatározott összegét átutalással teljesítheti.
Ennél nagyobb összeget a saját és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók rendkívüli kiadásai esetében vehet
fel az adós, legfeljebb olyan összegben, amely nem veszélyezteti a (4) és (5) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségek
teljesítését. Az adós és az adóstárs mindennapi kiadásai fedezésére nyitott számla forgalmáról kéthavonta köteles
a családi vagyonfelügyelőnek elszámolni.
Az adós, adóstárs által a bírósági adósságrendezést elrendelő elsőfokú bírósági végzés kézbesítésétől
az adósságrendezési eljárás jogerős megszüntetéséig, illetve az adósságrendezési egyezséget jóváhagyó végzés
vagy az adósságtörlesztési végzés jogerőre emelkedéséig főhitelező számára havonta továbbra is teljesítendő fizetési
kötelezettség mértéke legalább a zálogjoggal biztosított nyilvántartott követelés 7,8%-ának egytizenketted része,
de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7,8%-ának egy tizenketted része, amelyet a főhitelező
a zálogjoggal biztosított követelésére számol el.
A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, folyamatosan teljesíteni kell
a)
a jogerős bírósági határozattal megállapított tartásdíjnak, szüléssel járó költségnek és tartásra irányuló
járadékszerű szolgáltatásnak (a továbbiakban együtt: tartásdíj) a bírósági adósságrendezés elrendelését
követően esedékessé váló összegeit, tartásra jogosultanként legfeljebb havonta az öregségi nyugdíj legkisebb
mértékének másfélszeresét nem haladó összegig,
b)
a magánszemély részére jogerős bírósági határozattal megállapított és járadékszerűen fizetendő kártérítésnek,
sérelemdíjnak, továbbá a bűncselekményből eredő polgári jogi igény rendezésének – havi lebontásban,
a bírósági adósságrendezés elrendelését követően esedékessé váló – részleteit, mindkét esetben jogosultanként
legfeljebb havonta az öregségi nyugdíj legkisebb mértéke másfélszeresét meg nem haladó összeghatárig,
amennyiben azok privilegizált követelésnek minősülnek,
c)
a bírósági adósságrendezés elrendelését követően esedékessé váló társasházi közös költséget és
a lakásszövetkezeti fenntartási-üzemeltetés célú befizetési kötelezettséget, legfeljebb havi 15 000 forint
összegig – ha pedig ezekben közműszolgáltatások díját is meg kell fizetni, akkor 30 000 forint összeghatárig –
d)
az ingatlan vagyon- és felelősségbiztosításának a bírósági adósságrendezés elrendelését követően esedékessé
váló díját,
e)
a bírósági adósságrendezés elrendelését követően esedékessé váló közterheket, ide nem értve az állami
kezesség beváltása miatt keletkező, adók módjára behajtható megtérítési kötelezettséget és a felhalmozott
diákhitel-tartozás miatt közteherként előírt fizetési kötelezettséget,
f)
az adóst egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben terhelő munkabérfizetési kötelezettséget
legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszereséig.
Az adós, adóstárs és az eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett és a családi vagyonfelügyelő a hitelezői
igények bejelentésére nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül havi jövedelemfelosztási tervet készít,
amelynek során az adós, adóstárs és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett és
a vele együtt élő közeli hozzátartozók rendszeres bevételeit, a mindennapi életvitelhez alapvetően szükséges
költségeket és a (4) és (5) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségeket kell figyelembe venni. Ha az adós, adóstárs
és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett és a vele közös háztartásban élő
hozzátartozói havi rendszeres bevétele a (4) és (5) bekezdés szerinti mértékben nem teszi lehetővé a kifizetéseket,

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

(7)

(8)

(9)

(10)

1721

a családi vagyonfelügyelő – ide nem értve a főhitelező részére a (4) bekezdés alapján kötelezően fizetendő összeget –
arányosan legfeljebb 20%-kal alacsonyabb mértéket határoz meg azokra a fizetési kötelezettségekre, amelyeket
e bekezdés értelmében nem teljes összegben kell teljesíteni. A fizetési kötelezettségek teljesítését havonta írásban
a családi vagyonfelügyelő számára igazolni kell.
A családi vagyonfelügyelő és az adós, adóstárs, továbbá az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló
egyéb jogi kötelezett – az e törvény végrehajtási rendeletében foglalt keretrendelkezések figyelembevételével –
együttműködési rendet alakít ki az adós, adóstárs vagyonának és bevételeinek nyilvántartásáról, a vagyonnal,
bevételekkel való gazdálkodásáról, és az (5) és (6) bekezdés szerinti törlesztési kötelezettség teljesítéséről,
az adósságrendezéssel összefüggő feladatok teljesítésével összefüggő beszámolásról, valamint az egyéb kötelezett
kötelezettségvállalásának teljesítésének figyelemmel kíséréséről.
Az adósságrendezési eljárás nem érinti az adósnak, adóstársnak pénzügyi intézmény vagy egyéb pénzforgalmi
szolgáltató által vezetett számlája tulajdonjogát. Az említett számlák feletti rendelkezési jog az adósságrendezési
eljárás alatt a jelen törvényben meghatározott módon gyakorolható. Az adós, adóstárs a bírósági adósságrendezési
eljárás kezdő időpontját követő 5 napon belül fizetési számla megnyitását köteles kezdeményezni, amelyen
kizárólag az adósságrendezés hatálya alá tartozó összegek írhatók jóvá, és amely számla felett kizárólag a családi
vagyonfelügyelő jogosult rendelkezni. A számla feletti rendelkezésre vonatkozóan az adós, adóstárs a hozzájárulást
megadni köteles. Az említett fizetési számla vonatkozásában halál esetére szóló rendelkezést a számlatulajdonos nem
tehet.
Az adósságrendezés hatálya alá nem tartozó összegek jóváírására és ezen összegek feletti rendelkezésre
az adós, adóstárs az adósságrendezési eljárás megindulását megelőzően megnyitott és vezetett fizetési számláit
a mindennapi életvezetéssel összefüggő összegek kezelésére külön-külön is megtarthatja, ha nem élnek közös
háztartásban és nincs közöttük vagyonközösség. Az adós és az adóstárs ezekre a számlákra vonatkozóan az önálló
rendelkezési jogot megtartja, és halál esetére szóló rendelkezést tehet. A jelen bekezdésben hivatkozott számlák
megnyitásával, vezetésével és a rendelkezési jog gyakorlásával összefüggő intézkedéseket a családi vagyonfelügyelő
ellenőrzi. A családi vagyonfelügyelő számára az adós, adóstárs köteles átadni az utólagos tájékoztatást tartalmazó
bankszámlakivonatokat, számlaértesítőket. A számlát vezető pénzügyi intézmény a családi vagyonfelügyelővel
szemben a banktitok megtartásának kötelezettsége alól e törvény alapján mentesül.
A (9) bekezdésben foglaltakat az adós vagy az adóstárs az egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggő
pénzforgalmának kezelésére, az Art. 14. § és 38. §-a szerinti pénzforgalmi számlájára is alkalmazni kell.

18. Hitelezői igények besorolása
46. §

(1) A családi vagyonfelügyelő az adós, adóstárs bevonásával – az adósságrendezés kezdeményezésekor benyújtott
adatok és dokumentumok, továbbá az adategyeztetéskor és azt követően megadott adatok alapján, a hitelezői
igények bejelentésére nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül – összeállítja az eljárásban részt vevő
hitelezők és egyéb kötelezettek listáját a hitelezők követeléseire vonatkozó részletes adatokkal.
(2) A családi vagyonfelügyelő az adós, adóstárs bevonásával hitelezői igényeket a következő kategóriákba sorolja be:
a)
jogerős határozattal megállapított vagy közokiratba foglalt, vagy az adós és az adóstárs által elismert vagy nem
vitatott hitelezői követelés,
b)
az adós vagy az adóstárs által vitatott követelés
ba)
olyan vitatott követelés, amelynek érvényesítésére bíróság előtt eljárás van folyamatban,
bb)
egyéb vitatott követelés,
c)
biztosított követelés,
d)
nem biztosított követelés,
e)
főhitelező jelzáloggal biztosított követelése a zálogjoggal terhelt ingatlan e törvény végrehajtási rendeletében
megállapított forgalmi értékéig,
f)
adósságrendezés kezdeményezése előtt megindított, a bírósági adósságrendezésre tekintettel felfüggesztett
végrehajtásokban a hitelező által előlegezett, de a végrehajtásból meg nem térült végrehajtási költség,
g)
adósságrendezés kezdeményezése előtt megindított, a bírósági adósságrendezésre tekintettel felfüggesztett
bírósági végrehajtáson kívüli zálogértékesítés költsége,
h)
kiemelt követelés,
i)
privilegizált követelés,
j)
egyéb követelés, valamint
k)
hátrasorolt követelés.
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(3) A követelések vagy azok elkülöníthető részei értelemszerűen több kategóriába is besorolhatók.
(4) Az a tény, hogy az adós vagy az adóstárs nem emel kifogást a követelés nem vitatottként való besorolása ellen, vagy
a követelés a kifogás elbírálásának eredményeként kerül nem vitatottként való besorolásra, nem jelenti a tartozás
elismerését, de az adós vagy az adóstárs köteles arra, hogy ha az igény megalapozottsága okirattal vagy egyéb módon
az adósságrendezés során nem bizonyítható, akkor haladéktalanul jelezze ezt a tényt a családi vagyonfelügyelőnek,
aki ezt követően a vitatott követelések közé sorolja ezt a követelést vagy követelésrészt.
(5) Ha az adós okirattal valószínűsíti valamely követelésről, hogy az alaptalan, vagy azt már részben vagy egészben
teljesítette, vagy az egyébként megszűnt, a családi vagyonfelügyelő az okirati bizonyítékra utalva írásban felhívja
a vitatott követelés jogosultját, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozzon a követelés
(követelésrész) fennállásáról és nyújtsa be az ezt valószínűsítő okiratot. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak
nincs helye.

19. A bírósági adósságrendezési egyezség előkészítése, megkötése
47. §

(1) A családi vagyonfelügyelő az adósságrendezési eljárásba szabályszerűen bejelentkezett hitelezőket egyezségkötésre
hívja fel. A felhíváshoz az adós fizetőképességének helyreállítását célzó programot és az adósságrendezésre
vonatkozó tervet kell csatolni, amelyet a családi vagyonfelügyelő az adóssal, adóstárssal együttműködve készít el, és
azt az említettek egyezségi javaslataként küldi meg a hitelezőknek és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget
vállaló egyéb kötelezetteknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felhívásban a családi vagyonfelügyelő minden hitelezővel közli, hogy az egyes követelései
a 46. § (2) bekezdésében meghatározott melyik hitelezői kategóriába (kategóriákba) tartoznak, és a követelés
összegéhez igazodóan azokhoz milyen szavazatszám társul (a továbbiakban: hitelezői besorolás). A hitelezői
besorolásra az érintett hitelező a felhívás kézbesítésétől számított 15 napon belül tehet észrevételt, a határidő
elmulasztása esetén igazolási kérelmet benyújtani nem lehet. Az észrevétel tárgyában a családi vagyonfelügyelő
– szükség esetén az adós, adóstárs és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett
meghallgatása után – 15 napon belül dönt, és erről értesíti az adóst és az érintett hitelezőt.
(3) Az adós, adóstárs és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett, valamint a hitelező
a családi vagyonfelügyelő besorolási döntésével szemben a bíróságnál kifogással élhet. A kifogást a besorolási
értesítés kézbesítését követő 15 napon túl előterjeszteni nem lehet, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet
benyújtani nem lehet. A kifogást – ha az érintettek nyilatkoztatására vagy bizonyításra nincs szükség – 15 napon belül
kell elbírálni.
(4) A bíróság a kifogás elbírálásáról szóló végzést megküldi a kifogást benyújtó hitelezőnek, az adósnak, adóstársnak,
az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettnek és a családi vagyonfelügyelőnek. Ha
a bíróság a kifogásban foglaltaknak helyt ad, a családi vagyonfelügyelő a végzés kézhezvételétől számított 8 napon
belül átdolgozza a hitelezői besorolást és azt megküldi az adósnak, adóstársnak, a hitelezőknek és az egyéb
kötelezetteknek. Az átdolgozott hitelezői besorolás ellen újabb kifogás benyújtásának nincs helye, ide nem értve azt
az esetet, ha az nem felel meg a bíróság kifogást elbíráló végzésében foglaltaknak.

48. §

(1) A hitelező írásban köteles nyilatkozni a vagyonfelügyelőnek arról, hogy
a)
az egyezségi javaslatot elfogadja, és egyetért azzal, hogy az egyezségi javaslatról írásban történjen szavazás;
vagy
b)
az egyezségi javaslat átdolgozását kéri, az általa megadott szempontok alapján, és
ba)
kéri egyezségi tárgyalás megtartását, vagy
bb)
egyetért azzal, hogy az átdolgozott egyezségi javaslatról írásban történjen szavazás.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot
a)
ha a 47. § (2) bekezdés szerinti hitelezői besorolási értesítésre észrevétel nem érkezett, akkor az észrevételezésre
nyitva álló határidő utolsó napjától számított,
b)
ha a 47. § (2) bekezdés szerinti hitelezői besorolásra olyan észrevétel érkezett, amelyről szóló vagyonfelügyelői
döntés ellen a bírósághoz kifogást nem nyújtottak be, a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjától
számított
c)
ha a 47. § (2) bekezdés szerinti hitelezői besorolásra olyan észrevétel érkezett, amelyről szóló vagyonfelügyelői
döntés ellen a bírósághoz kifogást nyújtottak be, de a bíróság a kifogást elutasította, az erről szóló végzés
kézhezvételétől számított
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d)

ha a 47. § (2) bekezdés szerinti hitelezői besorolási értesítésre olyan észrevétel érkezett, amelyről szóló
vagyonfelügyelői döntés ellen a bírósághoz kifogást nyújtottak be, és a bíróság a kifogásban foglaltaknak helyt
adott, az átdolgozott hitelezői besorolás megküldésétől számított
30 napon belül kell megtenni; a határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A családi vagyonfelügyelő
az említett feltételek bekövetkezéséről 8 napon belül az időpont pontos megjelölésével köteles tájékoztatni
valamennyi hitelezőt.
49. §

(1) Ha a hitelezők számszerű többsége egyezségi tárgyalás megtartását nem kéri, a családi vagyonfelügyelő
az egyezségi javaslatot a beérkezett észrevételek figyelembevételével átdolgozza, a 48. § (2) bekezdésben
meghatározott nyilatkozattételi határidő valamennyi hitelezővel szemben történt lejártától számított 30 napon
belül hitelezők egyes követeléseit a szavazás lebonyolítása szempontjából (a továbbiakban: egyezségi
szavazási hitelezői besorolás) a (2) bekezdés szerinti hitelezői osztályokba sorolja, továbbá a követelések
összegéhez igazodóan megállapítja az egyes hitelezői követelésekhez tartozó szavazatok számát és súlyozását
az (5)–(7) bekezdés szabályai szerint.
(2) A hitelezői osztályok a következők:
a)
kiemelt hitelezői követelések,
b)
privilegizált hitelezői követelések,
c)
egyéb hitelezői követelések, valamint
d)
hátrasorolt hitelezői követelések.
(3) A követelések besorolásánál a 46. §-ban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
(4) Ha a követelés az adósságrendezés elrendelését megelőző 180 napon belül vagy az adósságrendezés elrendelését
követően jogutódlás következtében átszáll, ez a tény nem eredményezi a (2)–(3) bekezdés szerinti egyezségi szavazási
hitelezői besorolás megváltozását.
(5) A szavazáskor
a)
a kiemelt hitelezők osztálya esetében minden 20 000 forint követelés 40 db,
b)
a privilegizált hitelezők osztálya esetében minden 20 000 forint követelés 20 db,
c)
az egyéb hitelezők osztálya esetében minden 20 000 forint követelés 18 db,
d)
a hátrasorolt hitelezők osztálya esetében minden 20 000 forint követelés 1 db,
de legfeljebb az összes érvényes szavazat 5%-át kitevő szavazatot ér.
(6) A szavazatszámításnál a követeléseket a 20 000-el oszthatóság érdekében kerekíteni kell, a töredékszavazatot nem
kell figyelembe venni.
(7) A szavazatszámításnál a követelések összegeként a bírósági adósságrendezési eljárásba szabályszerűen bejelentett
hitelezői követeléseket lehet figyelembe venni oly módon, hogy a bejelentést követően keletkezett kamatokat és
egyéb járulékokat figyelmen kívül kell hagyni.

50. §

(1) A 49. § szerinti egyezségi szavazási hitelezői besorolást és az egyes hitelezői követelésekhez tartozó szavazatok
számát, súlyozását a családi vagyonfelügyelő az adósnak, adóstársnak, az egyéb kötelezettnek, valamint a bírósági
adósságrendezési eljárásban szabályszerűen bejelentett hitelezőknek megküldi azzal a felhívással, hogy a hitelezők
a kézhezvételtől számított 30 napon belül írásban szavazhatnak az egyezségről. A határidő elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.
(2) A felhíváshoz az egyezségi javaslat szövegét csatolni kell, és meg kell jelölni, hogy az
a)
megegyezik-e a 47. § (1) bekezdése szerinti egyezségi javaslattal, vagy
b)
milyen hitelezői észrevételek alapján került átdolgozásra.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítési határidő minden hitelezővel szemben letelt, a családi vagyonfelügyelő 15 napon
belül a megállapítja a szavazás eredményét.
(4) A hitelezői tárgyaláson kívül kötött egyezség akkor jön létre, ha a megküldött egyezségi javaslatot
a)
az adós, adóstárs, továbbá
b)
a főhitelező,
c)
a kiemelt hitelezői osztály szavazatainak egyszerű többsége, valamint
d)
a 49. § (5) bekezdés b)–d) pontja szerinti hitezői osztályok hitelezőit megillető szavazatok egyszerű többsége
írásban, a szavazásra megállapított határidőben megszavazta.
(5) A 49. § (5) bekezdés d) pont szerinti hátrasorolt hitelezői követelések tekintetében az 5%-ot el nem érő megtérülés
akkor tekinthető megszavazottnak, ha azt ez a hitelezői osztály követelésarányos többsége is megszavazta.
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(6) A szavazás megtörténtét és szabályszerűségét a családi vagyonfelügyelő 8 napon belül megvizsgálja, és ha az megfelel
a jogszabályi feltételeknek, az egyezségi tárgyaláson kívül megszavazott egyezséget jegyzőkönyvbe foglalja, és
jóváhagyásra a bíróság elé terjeszti. A felterjesztéshez csatolnia kell a 48. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok és
az írásbeli szavazással összefüggő dokumentumok másolatát.
(7) Ha a szavazás eredménye alapján a hitelezői tárgyaláson kívül kötött egyezség nem jött létre vagy a szavazás nem
felelt meg a jogszabályi feltételeknek, a családi vagyonfelügyelő haladéktalanul egyezségi tárgyalást tűz ki a 51. §-ban
foglaltak szerint. Az egyezségi tárgyalást 15 napon belüli időpontra kell kitűzni és a meghívóhoz az érvényesen meg
nem szavazott egyezségi javaslatot csatolni kell.
(8) A (4) bekezdés alkalmazásában főhitelezőnek minősül mindazon pénzügyi intézmény, amelynek zálogjoga áll fenn
az adós (adóstárs), az adós vagy adóstárs közeli hozzátartozója vagy a zálogkötelezett lakhatását biztosító ingatlanán.
51. §

(1) Ha a hitelezők számszerű többsége egyezségi tárgyalás megtartását kéri vagy annak az 50. § (7) bekezdés alapján
helye van, annak időpontját a családi vagyonfelügyelő a 48. § (2) bekezdésben meghatározott határidő valamennyi
hitelezővel szemben történt lejártától számított 30 napon belüli időpontra vagy az 50. § (7) bekezdés szerinti időpontra
tűzi ki, és arra az adóst, adóstársat, a hitelezőket és az egyéb kötelezetteket írásban meghívja.
(2) A meghívónak tartalmaznia kell
a)
az egyezségi tárgyalás helyét, idejét,
b)
azt a figyelmeztetést, hogy a távolmaradás az egyezségi tárgyalás megtartását és az egyezségi javaslat
elfogadását nem gátolja,
c)
azt a tájékoztatást, hogy a felet, egyéb kötelezettet meghatalmazott is képviselheti, de egy meghatalmazott
csak egy személyt képviselhet, ide nem értve a számviteli törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő
hitelezőket.
(3) A meghívóhoz mellékelni kell az adós fizetőképességének helyreállítását célzó programot, és az adósságrendezésre
vonatkozó tervet, valamint a szavazásra előkészített részletes egyezségi javaslatot.

52. §

(1) Az egyezségi tárgyaláson a megjelentek személyazonosságát, továbbá a képviselők e jogosultságát a családi
vagyonfelügyelő hivatalból vizsgálja. Az egyezségi tárgyalást a családi vagyonfelügyelő vezeti.
(2) Az egyezségi tárgyaláson a családi vagyonfelügyelő a jelen lévő hitelezők egyes követeléseire vonatkozó szavazási
szabályokat – a 49. § szerinti egyezségi szavazási hitelezői besorolás és az egyes hitelezői követelésekhez tartozó
szavazatok számára, súlyozására vonatkozó szabályok alkalmazásával – meghatározza, ennek eredményét közli
a jelenlévőkkel azzal, hogy ennek helyességére vonatkozóan a tárgyaláson tehetnek észrevételeket. Az észrevételek
alapján a családi vagyonfelügyelő a szükséges javításokat elvégzi és közli a jelenlévőkkel.
(3) Az egyezségi tárgyaláson a családi vagyonfelügyelő előterjeszti az egyezségi javaslatot, és ismerteti annak indokait,
többek között azt, hogy az adósságok kifizetésére – az adósságrendezésbe vont vagyon, jövedelem és a megélhetéséhez
szükséges alapvető feltételek alapján – milyen ütemezéssel, milyen mértékben és milyen szabályok szerint kerülne
sor. Az egyezségi javaslatnak ki kell térnie az egyes hitelezőket megillető követelések törlesztési feltételeire, a fizetési
határidők átütemezésre, az adós, adóstárs, egyéb kötelezett vagyonából, jövedelméből a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítésére, a vagyonértékesítésekre, a vagyonértékesítések ütemezésére, valamint – az adós, adóstárs és vele
közös háztartásban élő hozzátartozók, továbbá az adós, adóstárs által eltartottak sajátos élethelyzetét és lakhatását
is figyelembe vevő – minden olyan kérdésre, ami az adós és az adóstárs fizetőképességének helyreállítását és
adósságának rendezését segíti elő.
(4) Az egyezségi javaslatról folytatott vitában a hitelezők kinyilváníthatják, hogy
a)
az egyezségi javaslatot támogatják vagy nem ellenzik, vagy
b)
az egyezségi javaslat átdolgozását kérik, az általuk megadott szempontok alapján, vagy
c)
az egyezségi javaslatot azért nem támogatják, mert az adós fizetőképességének helyreállítására – az adósság
összetétele, mértéke és az adós, adóstárs és az adósságrendezésben kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett
vagyona, jövedelme összevetésével – nem látnak lehetőséget, vagy nem értenek egyet a vagyonértékesítés
feltételeivel.
(5) Az egyezségi tárgyaláson az egyéb kötelezettek is véleményt nyilváníthatnak, szavazati joggal azonban csak
a nyilvántartásba vett – elismert vagy nem vitatott követeléssel rendelkező – hitelezők rendelkeznek.
(6) Az egyéb kötelezetteknek az adós, adóstárs tartozásaiért való helytállási kötelezettsége vagy jogi helyzete nem
lehet az egyezségkötés eredményeképpen hátrányosabb, rájuk nézve csak a kifejezett írásbeli hozzájárulásuk esetén
tartalmazhat az egyezség kedvezőtlenebb feltételeket.
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53. §

(1) Az egyezségi tárgyaláson a hitelezői döntéseket nyílt szavazással kell meghozni. Az írásos formában tartott
szavazáson a családi vagyonfelügyelőnek leadott szavazás esetén a szavazás eredménye az adós, a hitelezők és
az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett számára megismerhető.
(2) A hitelezői tárgyaláson kötött egyezség akkor jön létre, ha az egyezségi javaslatot az adós, adóstárs, a főhitelező és
legalább a hitelezők – 50. § (4) bekezdése szerint számított – egyszerű többsége nem szavazta le.
(3) Ha a hitelező az egyezségi tárgyaláson részt vett, de nem szavazott, úgy kell tekinteni, hogy az egyezséget nem ellenzi.
Az adós távolléte az egyezség megszavazásának nem akadálya, ha korábban a családi vagyonfelügyelő előtt írásban
nyilatkozott arról, hogy az egyezségi javaslatot megszavazza.
(4) Ha valamelyik hitelező a követelését másik hitelezőre engedményezte vagy más hitelezőre ruházta át
az adósságrendezés elrendelését követően, ez a tény a szavazatok besorolását vagy a szavazatok súlyozásán alapuló
értékét nem befolyásolja.
(5) A vitatott követelés (a követelés vitatott része) vonatkozásában a családi vagyonfelügyelőnek olyan mértékű
tartalékot kell képeznie az egyezségi javaslatban, mint ami ezt a hitelezőt akkor illetné meg, ha követelése nem
vitatottként kerülne besorolásra. Ennek feltétele, hogy a követelés jogosultja a 46. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot
megtegye a követelése fennállásáról, benyújtsa a családi vagyonfelügyelőnek a követelése fennállását valószínűsítő
okiratot, továbbá igényérvényesítését bírósági vagy közjegyzői úton is kezdeményezze az adóssal szemben (ideértve
a már folyamatban lévő eljárásokat is), és mindezeket legkésőbb az egyezségi tárgyaláson vagy az írásos szavazata
leadásakor a családi vagyonfelügyelőnél igazolja.
(6) Az egyezségi tárgyalásról a családi vagyonfelügyelő jegyzőkönyvet készít, amelynek tartalmaznia kell a meghívott és
a megjelent hitelezők, valamint az egyéb kötelezettek névsorát, képviselőjük nevét, címét, a hitelezőknek az egyezségi
javaslatra vonatkozó észrevételeit, az adós és családi vagyonfelügyelő azokra adott válaszait, a hitelezőket az egyes
hitelezői osztályokban megillető szavazatok számát, a szavazatok súlyát, valamint a szavazás lefolytatását és
eredményét. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghatalmazást is, ha a hitelezőt vagy az egyéb kötelezettet
meghatalmazott képviseli. A jegyzőkönyvet a tárgyaláson megjelent hitelezők által maguk közül választott két
személy és a családi vagyonfelügyelő hitelesíti.
(7) Ha a bírósági egyezség megkötését követően, de az arról szóló jegyzőkönyv bíróságnak történő megküldése előtti
kiderül, hogy a bírósági adósságrendezésbe szabályszerűen bejelentkezett hitelező részére nem került szabályszerűen
kézbesítésre az egyezségi javaslat vagy az egyezségi tárgyalás meghívója, a családi vagyonfelügyelő az egyezségi
javaslatot és az egyezségi tárgyalásról készített jegyzőkönyvet neki is megküldi, és a hitelező ennek kézhezvételétől
számított 15 napon belül gyakorolhatja írásban a szavazati jogát. A jegyzőkönyvet ennek megfelelően ki kell
egészíteni, és így kell megállapítani a szavazás eredményét és az egyezség létrejöttét.

54. §

(1) Ha az adós és az adóstárs az egyezségi javaslat átdolgozását a hitelezők által megszabott határidőben vállalja, akkor
a hitelezőkkel az egyezségkötésre nyitva álló időtartam alatt több egyezségi tárgyalás is tartható.
(2) Ha a hitelezők az egyezséget az 53. § (2) bekezdésben meghatározott többséggel leszavazták, és az adós, adóstárs
az egyezségi javaslat átdolgozására a tárgyaláson vagy az azt megelőzően tett nyilatkozatában nem vállalt
kötelezettséget, akkor a családi vagyonfelügyelő a tárgyalást lezárja.
(3) Az egyezségi tárgyalást a családi vagyonfelügyelő akkor is lezárja, ha a 47. § (1) bekezdés szerinti, egyezségkötésre
történő felhívás kiadásától számítva 150 nap az egyezségi javaslat szabályszerű elfogadása nélkül telik el.
(4) Az egyezségi tárgyalás (2) és (3) bekezdés szerint történt lezárását, valamint az egyezségi javaslat írásbeli szavazásának
eredménytelenségét követően a családi vagyonfelügyelő e tényt jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet 8 napon belül
megküldi a bíróságnak.
(5) A bíróság a (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül elrendeli az adósságtörlesztési
eljárás lefolytatását, és az erről szóló végzést kézbesíti az adósnak, adóstársnak és a hitelezőnek, továbbá megküldi
a családi vagyonfelügyelőnek és az egyéb kötelezettnek. A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye.
(6) Az adósságtörlesztési eljárás elrendelését be kell jegyezni az ARE nyilvántartásba.

20. A bírósági adósságrendezési egyezség tartalma
55. §

(1) Az egyezség keretében az adós és az adóstárs megállapodik a hitelezőkkel az adósságrendezés feltételeiről, így
különösen a fizetési engedményekről (a tőketartozásra és/vagy annak kamataira és egyéb járulékaira vonatkozóan)
a fizetési átütemezésekről, a tartozásállomány devizáról forintra történő esetleges átváltásáról, annak árfolyamáról,
az árfolyamkockázat további viselésének megosztásáról, a már folyamatban lévő végrehajtási eljárások, illetve
zálogtárgy-értékesítési eljárások során beszedett – az adósságrendezés kezdő időpontja előtt a jogosultnak még ki
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nem fizetett – összegek adósságrendezésre fordításának módjáról, továbbá mindazon feltételről, amelyet az adós
és az adóstárs vállal a bírósági adósságrendezéssel összefüggésben a fizetőképessége helyreállítására. Az eljárásban
részt vevő egyéb kötelezett az egyezségben meghatározott azon törlesztések teljesítéséért az adós, adóstárs mellett
egyetemleges felelősséggel tartozik, amelyekkel összefüggésben korábban kezességet, zálogkötelezettséget vállalt
vagy adóstársnak minősül. Ezzel összefüggésben az egyezség végrehajtásának időszaka alatt is indítható vele
szemben végrehajtás.
Az egyezségkötéskor az államháztartási szervezet vagy egyéb köztartozásként végrehajtandó követelés jogosultja
az adós és az adóstárs javára tartozáselengedést, fizetési könnyítést, kamatmentes fizetési átütemezést adhat.
Az egyezség tartalmazza az egyezség végrehajtásának időtartamát, részletes szabályait, az egyezség végrehajtása
ellenőrzésének módját.
Az egyezség kiterjedhet arra is, hogy az adós, adóstárs vagy az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló
egyéb kötelezett az egyezségben meghatározott egyes vagyontárgyait – legalább a hitelezők által az egyezségben
megszabott határidőn belül, nyilvánosan meghirdetve – a hitelezőkkel egyeztetett módon, a családi vagyonfelügyelő
felügyelete mellett értékesíti, és az ebből származó bevételét az egyezség szerinti megosztásban és módon adósságai
törlesztésére fordítja. A vagyonértékesítés szabályait kormányrendelet állapítja meg.
Az egyezségben az adósnak és az adóstársnak vállalnia kell, hogy ha az egyezség végrehajtásának időtartama alatt
a)
követeléseinek behajtásával bevételhez vagy vagyonhoz jut, vagy
b)
előre nem tervezett – a megszerzéshez fűződő közterhek, tartozások levonását követően legalább
200 000 forint nettó összegű – bevételhez, vagyonhoz jut (ajándék, adomány, nyeremény, hagyatéki hitelezők
kielégítése után megmaradt örökség, hagyomány vagy meghagyás révén)
azt a családi vagyonfelügyelőnek bejelenti, és a kapott bevétel költségekkel, befizetett közterhekkel csökkentett
részét a hitelezők között arányosan az adósságtörlesztésre fordítja, az egyezségben megállapított mértékig, és
minderről beszámol a vagyonfelügyelőnek a 45. § (7) bekezdés szerinti együttműködési rend alkalmazásával.
Az egyezségben az adós és az adóstárs vállalja, hogy nem köt olyan újabb ügyleteket, nem tesz olyan jognyilatkozatokat,
amelyekből eredő fizetési kötelezettségei veszélyeztethetik az egyezségben vállalt törlesztési kötelezettség vagy
egyéb fizetési kötelezettségei betartását.
Az egyezségkötés során a felek kötelesek jogaikat jóhiszeműen gyakorolni.

21. Zálogtárgy-elkülönítést vagy lízingtárgy-elkülönítést tartalmazó egyezség
56. §

(1) Az adós (adóstárs) és a főhitelező a családi vagyonfelügyelő közreműködésével írásban – a 47. § (1) bekezdése szerinti
egyezségi javaslatként – zálogtárgy-elkülönítési vagy lízingtárgy-elkülönítési egyezségi javaslatot terjeszthet elő,
a következő együttes feltételekkel:
a)
a zálogtárgytárgy és lízingtárgy az adós, adóstárs és az említettek közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
lakóhelyeként bejelentett és ténylegesen a lakhatást szolgáló, az e törvény értelmében lakhatási feltételek
megtartására szolgáló lakóingatlan lehet,
b)
a főhitelező az adósnak és az adóstársnak az egyezségkötés keretében, meghatározott időszakra fizetési
haladékot enged az adós, adóstárs hiteljogviszonyból eredő tőketörlesztő részleteinek, illetve a pénzügyi
lízingszerződés lízingdíj tőketörlesztő részleteinek megfizetésére,
c)
a hiteltartozás, illetve a lízingdíj tőkerésze a fizetési haladék alatt az egyezségi javaslatban meghatározott,
a (2) bekezdés szerinti kedvező kamatmértékkel kamatozik,
d)
az adós kötelezettséget vállal arra, hogy
da)
a fizetési haladék alatt a főhitelező számára a hiteltartozás kamatrészét az egyezségi javaslatban
meghatározott feltételekkel törleszti,
db)
a bírósági adósságrendezési eljárásba bejelentkezett többi hitelezője részére a felhalmozott tartozást
a 74. § (3) és (5) bekezdés szerinti kielégítési arányok és mértékek szerint megfizeti a főhitelező által
engedélyezett fizetési haladék alatt,
dc)
a fizetési haladék lejártát követően a főhitelező számára a hiteltartozás tőkerészét az egyezségben
meghatározott mértékben és az egyezségben meghatározott módon meghosszabbított futamidő
alatt kifizeti.
(a továbbiakban együtt: zálogtárgy-elkülönítési egyezség).
(2) A fizetési haladék hossza nem haladhatja meg a 2 évet. A fizetési haladék és az azt követő törlesztési időszak alatt
a főhitelező a 41. § (5) bekezdésében meghatározott kamatra jogosult, 360 naponkénti tőkésítéssel.
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22. Bírósági döntés az adósságrendezési egyezségről
57. §

(1) Az egyezségi tárgyaláson, illetve az egyezségi tárgyaláson kívüli egyezségkötés szabályszerűségét a családi
vagyonfelügyelő vizsgálni köteles.
(2) A családi vagyonfelügyelő köteles megtagadni az egyezségkötésben való közreműködést, ha az egyezség nem
felelne meg a jogszabályi feltételeknek, vagy arra vonatkozóan merül fel adat, hogy az adós a jóhiszemű joggyakorlás
elveit megsértve vagy másokat megtévesztve jár el, illetve ha az adós egyes hitelezőivel összejátszik.
(3) A családi vagyonfelügyelő a (2) bekezdésben meghatározott esetben is továbbítja a jegyzőkönyvet és – ha azt
megszavazták – az egyezséget a bíróságnak, de felhívja a figyelmet arra, hogy az egyezség megkötésének milyen
jogszabályi akadálya van.
(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti esetekben a bíróság – az iratok beszerzését, illetve szükség esetén az érintett felek
meghallgatását vagy nyilatkozatuk beszerzését követően – a bírósági adósságrendezési eljárást megszünteti.
(5) A bírósági adósságrendezési eljárás megszüntetéséről szóló végzést a bíróság kézbesíti az adósnak és a hitelezőknek,
valamint megküldi a családi vagyonfelügyelőnek és az egyéb kötelezetteknek, valamint a végrehajtást elrendelő
és foganatosító hatóságnak, önálló bírósági végrehajtónak akkor, ha az adósságrendezés elrendelésére tekintettel
a végrehajtási eljárást felfüggesztették vagy a végrehajtási cselekményeket a szünetelésre tekintettel nem lehetett
foganatosítani. A végzés ellen az adós, adóstárs és a hitelező élhet fellebbezéssel, a végzés kézbesítését követő
8 napon belül.
(6) Az adósságrendezési eljárás megszüntetéséről szóló jogerős végzés meghozatalát be kell jegyezni az ARE
nyilvántartásba.

58. §

(1) Ha az egyezség a jogszabályoknak megfelel, a bíróság végzéssel jóváhagyja, a végzést az adósnak, adóstársnak,
a hitelezőknek és az egyéb kötelezettnek kézbesíti, a családi vagyonfelügyelőnek pedig megküldi.
(2) Az egyezséget jóváhagyó végzés ellen az adós, a hitelező, továbbá – a rá vonatkozó rész tekintetében – az egyéb
kötelezett nyújthat be fellebbezést, a végzés kézbesítését követő 15 napon belül.
(3) Az egyezséget jóváhagyó jogerős végzés tényét be kell jegyezni az ARE nyilvántartásba.
(4) A bíróság által jóváhagyott egyezség hatálya minden, a bírósági adósságrendezési eljárásban részt vevő hitelezőre
kiterjed, a szavazásban való részvétel és a leadott szavazat tartalmától függetlenül (kényszeregyezség). Az egyezség
az azt meg nem szavazó hitelezőkre sem állapíthat meg kedvezőtlenebb feltételeket, mint az ugyanazon
hitelezői osztály többi hitelezőjére. Az egyezség alapján a vitatott követelés kielégítésére csak akkor kerülhet sor
az erre elkülönített tartalékból, ha a követelés fennállását jogerős határozat már megállapította, és ezt a családi
vagyonfelügyelőnek bemutatták.

59. §

(1) Ha a bírósági adósságrendezési egyezségkötés lebonyolítása az e törvényben meghatározott eljárási szabályoknak
nem felel meg, a bíróság az egyezség jóváhagyását megtagadja, és elrendeli a bírósági egyezségkötés újbóli
lefolytatatását, és ezt a végzést kézbesíti az adósnak, a hitelezőknek, és megküldi a családi vagyonfelügyelőnek,
valamint az egyéb kötelezettnek. A végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.
(2) A végzés kézhezvételét követően a családi vagyonfelügyelő ismételten megkísérli az egyezség létrehozását
az e törvényben meghatározott módon azzal, hogy az egyezségkötési tárgyalást 45 napon belül le kell zárni. A határidő
eredménytelen eltelte esetén a 54. § (3)–(6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

23. Adósságrendezési egyezség végrehajtása
60. §

(1) A bírósági adósságrendezési egyezség végrehajtása során az adós, adóstárs, az eljárásban részt vevő egyéb kötelezett
és a hitelezők kötelezettségeire a 41–45. §-ban foglaltak – az egyezségkötésben foglaltak szerinti eltérésekkel és
kiegészítésekkel – irányadók. Az adós és az adóstárs a hitelezőkkel az egyezségben vállaltak teljesítése érdekében
együttműködni köteles.
(2) Az adósnak, adóstársnak lehetősége van arra, hogy az egyezségben vállalt összegnél – a családi vagyonfelügyelő
értesítésével – minden hitelezője számára arányosan magasabb összegű adósságtörlesztést, mint előtörlesztést
teljesítsen, a 64. § (1) bekezdése szerinti esetben köteles is erre. Az előtörlesztéssel összefüggésben az adós díjfizetésre
nem köteles.
(3) Az egyezség végrehajtása során az adós, adóstárs gazdálkodását a családi vagyonfelügyelő felügyeli, a hitelezők,
egyéb kötelezettek kezdeményezésére vagy hivatalból bármikor ellenőrzést folytathat le. Az ellenőrzéskor az adósnak
igazolnia kell a törvényben meghatározott és az egyezségben vállalt kötelezettségek betartását. Az egyezség
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végrehajtása során a 45. § (7) bekezdés szerinti együttműködési rendet az egyezség végrehajtása érdekében kell
meghatározni. Az adós, adóstárs a családi vagyonfelügyelővel az ellenőrzés foganatosításakor együttműködni
köteles.
(4) Az egyezség végrehajtása során a családi vagyonfelügyelő az adóst és az adóstársat félévente írásban beszámoltatja
az egyezség végrehajtásáról, az adós saját jogkörébe tartozó vagyonértékesítések megtörténtéről, az értékesítésből
származó bevétel hitelezők közötti felosztásáról, az adósságállomány alakulásáról, összetételéről, a törlesztési
kötelezettségek teljesítéséről, továbbá mindarról, ami az adott egyezség végrehajtása szempontjából lényeges.
A beszámolót a családi vagyonfelügyelő megküldi a hitelezőknek, az egyéb kötelezetteknek és a bíróságnak is. Ha
a hitelezők jelzik, hogy a beszámoló valamely része nem felel meg a valóságnak, a családi vagyonfelügyelő az adóst
és a hitelezőt egyeztetésre hívja fel, és figyelmezteti az adóst az egyezség megszegésének jogi következményeire.
(5) Az egyezség végrehajtása során az egyezségbe bevont hitelezők jogaikat az egyezségben foglaltak szerint
gyakorolhatják, az adóst az egyezség végrehajtásában támogatni kötelesek, ezzel összefüggésen díj- és
költségmentesen információkkal kötelesek ellátni, tartózkodniuk kell minden olyan intézkedéstől, amely az az
egyezség végrehajtását megnehezíti.
(6) Az egyezség végrehajtása során kizárólag az adósságrendezés kezdő időpontja után keletkezett és a kamatokkal
egyéb járulékokkal együtt számított, 50 000 forintot meghaladó követelést lehet bejelenteni, illetve kizárólag
az ilyen követelés jogosultja jelentkezhet be az eljárásba új hitelezőként. A bejelentkezésre, annak elmulasztásának
jogkövetkezményére és a nyilvántartásba-vételi díj fizetésére a 39–40. és a 88. §-ban foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni. Az 50 000 forintot nem meghaladó összegű tartozásokra vonatkozóan az elévülés az egyezség
végrehajtása alatt nyugszik.
61. §

(1) Az egyezségben meghatározott hitelezői követelések megfizetésére az egyezség időtartama alatt megszabott
határidőt követően a családi vagyonfelügyelő – az adós, adóstárs és a hitelezők bevonásával – záró elszámolást
készít, ebben számot ad az egyezség végrehajtásáról, az egyezségben vállalt vagyonértékesítések megtörténtéről,
az értékesítésből származó bevétel hitelezők közötti felosztásáról, és megállapítja, hogy az adós és az adóstárs
az egyezségben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette-e. A záró elszámolást a családi vagyonfelügyelő
kézbesíti a hitelezőknek, az egyéb kötelezetteknek pedig megküldi azzal, hogy észrevételeiket 30 napon belül tehetik
meg. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) Ha az egyezségben meghatározott hitelezői követeléseket az egyezségben meghatározott módon és időtartam
alatt az adós és az adóstárs maradéktalanul nem fizette meg, az érintett hitelező ezt a tényt az (1) bekezdés szerinti
határidőben írásban bejelenti a családi vagyonfelügyelőnek, ezzel egyidejűleg az adóst és az adóstársat legfeljebb
30 napos határidő tűzésével írásban teljesítésre hívja fel. A felhívás eredménytelensége esetén ezt a tényt a hitelező
15 napos jogvesztő határidőn belül bejelenti a családi vagyonfelügyelőnek és csatolja az ezzel összefüggő okirati
bizonyítékokat. Ha a vagyonfelügyelő megállapítja, hogy az adós és az adóstárs az egyezségben vállalt kötelezettségeit
teljesítette, az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával az adós és az adóstárs bevonásával ismételt záró elszámolást
készít, és azt kézbesíti a hitelezőknek, az egyéb kötelezetteknek pedig megküldi.
(3) Ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott záró elszámolás adatai szerint az adós és az adóstárs az egyezségben
vállalt kötelezettségeit teljesítette, erről a tényről a családi vagyonfelügyelő jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet megküld
a bíróságnak, a hitelezőknek, az adósnak és az egyéb kötelezetteknek.
(4) A (3) bekezdés szerinti jegyzőkönyv kézhezvételét követően a bíróság a bírósági adósságrendezési eljárást végzéssel
8 napon belül befejezetté nyilvánítja, és mentesíti az adóst és az adóstársat az adósságrendezésbe bejelentett
követelések megfizetése alól. A mentesítő végzés folytán az eljárásban részt vevő hitelezők mindazon követelései
megszűnnek, melyeket az egyezséget (egyezségmódosítás) jóváhagyó végzés alapján az egyezség végrehajtása alatt
nem kellett megfizetni.
(5) A bírósági adósságrendezés eljárás befejezetté nyilvánítását elrendelő és az adóst mentesítő végzést a bíróság kézbesíti
az adósnak, adóstársnak, a hitelezőknek, és megküldi a családi vagyonfelügyelőnek és az egyéb kötelezettnek.
A végzés ellen csak a hitelező nyújthat be fellebbezést, a végzés kézbesítésétől számított 8 napon belül. A mentesítő
határozat jogerőre emelkedése napján az adósságrendezés befejeződik.
(6) A bírósági adósságrendezés eljárás befejezetté nyilvánítását elrendelő és az adóst mentesítő jogerős végzés tényét be
kell jegyezni az ARE nyilvántartásba.
(7) Ha az adósságrendezésre tekintettel a bíróság a végrehajtást vagy végrehajtáson kívüli zálogértékesítési eljárást
felfüggesztette, a családi vagyonfelügyelő a bírósági adósságrendezési eljárás befejezetté nyilvánításáról és az adós
mentesítéséről szóló jogerős végzést kézbesíti a végrehajtónak, illetve a zálogjogosultnak. Az adósságrendezés
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befejeződésével a felfüggesztett végrehajtás e törvény erejénél fogva megszűnik, a végrehajtáson kívüli
zálogértékesítési jog elenyészik, az értékesítési cselekményeket pedig nem lehet folytatni.
62. §

(1) Ha az ismételt záró elszámolás adatai szerint az adós, adóstárs az egyezségben meghatározott hitelezői
követeléseket az egyezségben meghatározott módon maradéktalanul nem fizette meg, a családi vagyonfelügyelő
erről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet megküld a bíróságnak, a hitelezőknek, az adósnak, adóstársnak és az egyéb
kötelezetteknek.
(2) A bíróság az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül az egyezséget jóváhagyó
végzést hatályon kívül helyezi, és egyben elrendeli az adósságtörlesztési eljárás lefolytatását, és az erről szóló végzést
kézbesíti az adósnak, adóstársnak és a hitelezőnek, és megküldi a családi vagyonfelügyelőnek, valamint az egyéb
kötelezettnek. A végzés ellen csak az adós és az adóstárs nyújthat be fellebbezést, a végzés kézbesítésétől számított
8 napon belül.
(3) Az egyezséget jóváhagyó végzést hatályon kívül helyező, és egyben az adósságtörlesztési eljárás elrendeléséről szóló
jogerős végzés tényét be kell jegyezni az ARE nyilvántartásba.

63. §

(1) Ha az egyezség végrehajtása során az adós vagy az adóstárs az e törvényben foglalt vagy az egyezségben vállalt
kötelezettségeit súlyosan megszegi, így különösen
a)
jóhiszemű joggyakorlás követelményével ellentétesen, a hitelezőt, a családi vagyonfelügyelőt vagy a bíróságot
megtéveszti,
b)
egyes hitelezőivel összejátszik, vagy egyéb, a hitelezők érdekeit jelentősen sértő vagy veszélyeztető
intézkedéseket hoz vagy ilyen mulasztást követ el,
c)
ismételten megszegi a 60. § (4) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettségét, a beszámolóban valótlan
adatokat, tényeket tüntet fel vagy jelentős tényeket, körülményeket hallgat el,
d)
az egyezség végrehajtásának ellenőrzésekor megszegi az egyezség végrehajtására a 45. § (7) bekezdése
alapján meghatározott együttműködési szabályokat, gazdálkodásának ellenőrzését meghiúsítja, megnehezíti,
vagy
e)
az adósságrendezés elrendelését követően kamat, késedelmi pótlék, adóbírság nélkül számítva 300 000 forint
feletti 90 napot meghaladó késedelemmel érintett adó- vagy más köztartozása van, amelynek megfizetésére
nem kapott a hatóságtól részletfizetést, halasztást vagy más fizetési kedvezményt,
e tényt a családi vagyonfelügyelő jegyzőkönyvben megállapítja, és azt – az adósságrendezési eljárás megszüntetése
érdekében – megküldi a bíróságnak.
(2) Ha az egyezség végrehajtása során jut a családi vagyonfelügyelő tudomására olyan tény, amely alapján
az adósságrendezés kezdeményezésének nem lett volna helye, e tényt a családi vagyonfelügyelő jegyzőkönyvben
megállapítja, és azt az adósságrendezési eljárás megszüntetése érdekében megküldi a bíróságnak. Nem minősül ilyen
ténynek az adósságrendezés kezdő időpontját követően keletkezett követelés, illetve az ilyen követelés jogosultjának
eljárásba való bejelentkezése, a hitelezői oldalon bekövetkezett jogutódlás, vagy az adós vagyontárgya értékének
vagy várható bevételének utólagos megváltozása.
(3) A bíróság a jegyzőkönyv kézhezvételétől – ha pedig bizonyítást kell lefolytatni, vagy az adóst nyilatkozattételre,
iratbenyújtásra kötelezni, ennek megtörténtét követő – 15 napon belül dönt az adósságrendezési eljárás
megszüntetése és az egyezséget jóváhagyó végzés hatályon kívül helyezése tárgyában.
(4) A (3) bekezdés szerinti végzést a bíróság kézbesíti az adósnak, adóstársnak, a hitelezőnek, és megküldi a családi
vagyonfelügyelőnek, valamint az egyéb kötelezettnek is.
(5) A (3) bekezdés szerinti végzés ellen csak az adós és az adóstárs élhet fellebbezéssel, a végzés kézbesítésétől számított
15 napon belül.
(6) Az egyezség a bíróság adósságrendezést megszüntető végzésének jogerőre emelkedésével veszti hatályát.
(7) A (3) bekezdés szerinti jogerős végzés tényét be kell jegyezni az ARE nyilvántartásba.

24. Adósságrendezési egyezség módosítása
64. §

(1) A hitelezők az egyezség végrehajtása során az egyezség módosítását csak 60. § (2) bekezdése szerint esetben
kezdeményezhetik, ha az adós, adóstárs nem fordítja az ott meghatározott vagyont, illetve bevételt az adósságai
arányosan magasabb összegben történő törlesztésére, vagy ha az adós és az adóstárs 60. § (2) bekezdés szerinti
vagyonának és bevételének mértéke meghaladja az 500 000 forintot (öröklés, illetve hagyományból, meghagyásból
származó juttatás esetén a hagyatéki tartozások kifizetését követően is meghaladja az 500 000 forintot), és ezért
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az egyezségben meghatározott fizetési engedményeket vagy fizetési határidőket a hitelezők javára indokolt
módosítani.
(2) Az egyezség végrehajtása során az egyezség módosítását az adós és az adóstárs legfeljebb kétszer kezdeményezheti.
Az adós, adóstárs az egyezség módosítását kivételes esetben, akkor kezdeményezheti, ha személyi, vagyoni
körülményeiben, jövedelmi helyzetében előre nem látható olyan rendkívüli esemény következett be vagy olyan
kedvezőtlen változás állt be, amelyek miatt az egyezség eredeti feltételekkel történő teljesítésére tartósan nem
képes, és ezt a méltányolható körülményt igazolja. Ezeknek a körülményeknek mind az adós, mind adóstársa
törlesztőképességére közvetlenül kiható módon fenn kell állniuk, vagy mindegyik adóstárs törlesztési képességére
jelentős, hátrányos befolyással kell lenniük. A zálogtárgy-elkülönítési egyezség módosítását az adós nem
kezdeményezheti.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott körülmény különösen:
a)
az adós, adóstárs tartós egészségkárosodása, súlyos betegsége,
b)
az adóssal, adóstárssal szemben tartásra jogosult személyek számának legalább két fővel történő növekedése,
c)
az adós közös háztartásában élő, aktív korú, tartásra nem jogosult közeli hozzátartozójának halála, tartós
egészségkárosodása, súlyos betegsége,
d)
elemi kár vagy egyéb katasztrófa,
e)
az adós (adóstárs) foglalkoztatotti jogviszonyának megszűnése a munkáltató átszervezése, jogutód nélküli
megszűnése vagy létszámleépítés miatt, továbbá az adós önálló vagy társas vállalkozásának jogutód nélküli
megszüntetésére irányuló eljárás a vállalkozás fizetésképtelensége miatt, feltéve, ha ezeket legalább 5 hónapos
eredménytelen álláskeresési időszak követi.
65. §		
A 64. § szerinti kérelemben meg kell jelölni, hogy az egyezség mely részének módosítását milyen időszakra
kezdeményezik, és részletesen elő kell adni az egyezség módosítását indokoló körülményeket az azokat igazoló
okiratok csatolásával együtt. A kérelmet a családi vagyonfelügyelőnél kell előterjeszteni.
66. §

(1) Ha az egyezség módosítását az adós és az adóstárs kérte, a családi vagyonfelügyelő a kérelmet kézbesíti minden
olyan hitelezőnek, akinek a követelését az egyezség végrehajtása során még nem teljesítették. A hitelező a kérelem
kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül írásban köteles nyilatkozni a családi vagyonfelügyelőnek
arról, hogy
a)
az adós egyezségmódosítási javaslatával egyetért, vagy
b)
az adós egyezségmódosítási javaslatának átdolgozását kéri az általa közölt szempontok szerint.
(2) Ha az egyezség módosítását a hitelező kéri, a családi vagyonfelügyelő a kérelmet kézbesíti az adósnak, adóstársnak
és minden olyan hitelezőnek, akiknek a követelését az egyezség végrehajtása során még nem teljesítették.
Az adós a kérelem kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül írásban köteles nyilatkozni
a családi vagyonfelügyelőnek arról, hogy a kérelemben foglaltakkal egyetért-e, és csatolja a 60. § (2) bekezdéssel
összefüggésben kapott bevétel, illetve vagyon juttatásával összefüggő dokumentumokat, és beszámol a bevétel
(vagyon) hitelezők követeléseinek kiegyenlítésére történő fordításáról.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti esetekben a családi vagyonfelügyelő – az adós, adóstárs bevonásával – szükség
szerint elkészíti, illetve átdolgozza az egyezségmódosítási javaslatot. A családi vagyonfelügyelő elkészíti a javasolt
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egyezséget, amelyet minden hitelezőnek kézbesít, egyben felhívja
a hitelezőket, hogy a kézbesítéstől számított 30 napon belül írásban szavazzanak arról, hogy az egyezség javasolt
módosításával egyetértenek vagy kérik egyezségmódosítási tárgyalás megtartását.
(4) Egyezségi tárgyalás tartására akkor kerül sor, ha ezt a hitelezők számszerű többsége írásban kéri. Egyezségmódosítási
tárgyalást kell tartani akkor is, ha a (3) bekezdésben meghatározott szavazás eredményeként az egyezségmódosítási
javaslatot az (5) bekezdés szerint nem fogadták el a hitelezők.
(5) Az egyezségmódosítás akkor jön létre, ha az arra irányuló javaslatot – az egyezség módosítására irányuló kérelem
feleknek történő kézbesítésétől számított 90 napon belül – az egyezségmódosítási tárgyaláson kívül írásbeli szavazással
vagy az egyezségmódosításról megtartott szavazáson – az adós, a hitelezők 49–50. § szerinti, követelésarányosan és
súlyozással számított szavazatok legalább egyszerű többségével támogatták, és az egyezségmódosítást a főhitelező
is támogatja.
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67. §

(1) Az egyezség módosítására irányuló eljárásra az egyezségkötésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni
kell.
(2) Ha az egyezség módosítása nem jött létre, adósságtörlesztési eljárás lefolytatásának van helye. A bíróság
az adósságtörlesztési eljárás elrendeléséről szóló végzést a családi vagyonfelügyelő erről szóló értesítése
kézhezvételétől számított 15 napon belül – ha pedig az egyezség módosításának jóváhagyását elutasítja, az erről szóló
végzésével egyidejűleg hozza meg. Az adós, adóstárs továbbra is az adósságrendezés hatálya alatt marad, az adós és
a hitelezők a bíróság adósságtörlesztési végzésének jogerőre emelkedéséig továbbra is az egyezség végrehajtására
kötelesek.

68. §

(1) Az egyezségmódosítás megszavazását követően a családi vagyonfelügyelő haladéktalanul megküldi az egyezség
módosításáról szóló jegyzőkönyvet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egyezséget a bíróságnak.
(2) Ha a módosított egyezség a jogszabályoknak megfelel, a bíróság a módosított egyezséget végzéssel jóváhagyja,
kézbesíti az adósnak, adóstársnak, a hitelezőknek és az egyéb kötelezettnek, továbbá megküldi a családi
vagyonfelügyelőnek. Az egyezségmódosítást jóváhagyó végzés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést
15 napon belül kell előterjeszteni.
(3) A bíróság által jóváhagyott, módosított egyezség hatályára az 58. § (4) bekezdésében foglaltakat, a módosított egyezség
végrehajtására és a záró elszámolásra pedig a 60–62. §-ban foglaltakat, a módosított egyezség megszegésének
jogkövetkezményeire pedig a 63. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Ha a módosított egyezség a jogszabályoknak nem felel meg, a bíróság a módosított egyezség jóváhagyását
megtagadja, e végzését megküldi az adósnak, a hitelezőnek, az egyéb kötelezettnek és a családi vagyonfelügyelőnek.
Ezt követően a családi vagyonfelügyelő ismételten megkísérli az egyezségmódosítás létrehozását, és a megszavazott
egyezségmódosítást jóváhagyásra megküldi a bíróságnak, az egyezség benyújtására vonatkozó szabályok szerint.
(5) A bírósági adósságrendezési egyezségmódosítást jóváhagyó végzés és az egyezségmódosítást jóváhagyását
megtagadó végzés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 8 napon belül kell előterjeszteni.

25. Adósságtörlesztési eljárás
69. §

(1) Az 54. § (5) bekezdés és 67. § (2) bekezdés alapján elrendelt adósságtörlesztési eljárásban az adós, a családi
vagyonfelügyelő és a hitelezők együttműködni kötelesek a vagyonfelosztási, vagyonértékesítési és adósságtörlesztési
terv (a továbbiakban együtt: adósságtörlesztési terv) előkészítése, az adós vagyonának, jövedelmének a hitelezők és
az adós méltányos érdekeit egyaránt figyelembe vevő felosztása, a törlesztési határidőnek adós életkörülményeit is
szem előtt tartó meghatározása érdekében.
(2) Az adós köteles a törlesztési képessége tőle elvárható megőrzésére, javaslatot tehet az adósságtörlesztési eljárásban
az adósságrendezésbe vont vagyona felosztásának módjára, a vagyonértékesítések ütemezésére.
(3) Az adós és az adóstárs a 45. § szerinti kötelezettségeit az adósságtörlesztési eljárás időtartama alatt is teljesíteni
köteles.

26. Adósságtörlesztési terv előkészítése
70. §

(1) A családi vagyonfelügyelő az adós és az adóstárs bevonásával – felfüggesztett végrehajtási eljárás vagy felfüggesztett
bírósági végrehajtáson kívüli zálogértékesítés esetén a végrehajtónak, illetve a zálogjogosult hitelezőnek
az adósságrendezésbe bevonható vagyonra vonatkozó adatszolgáltatása alapján – összeállítja az adós tartós
adósságtörlesztési eljárásban rendelkezésre álló vagyonának és a bevételi forrásainak listáját.
(2) A családi vagyonfelügyelő felhívja a hitelezőket arra, hogy – az adós, adóstárs szükség szerinti bevonásával és egyidejű
értesítésével – 30 napon belül állítsák össze követeléseiknek az adósságtörlesztési eljárás elrendelésekor fennálló
összegére és azoknak 74. § szerinti, az adósságtörlesztési eljárás szerinti besorolására vonatkozó listát. Ha a hitelező
ennek a kötelezettségének nem tesz eleget vagy azt hiányosan teljesíti, a családi vagyonfelügyelő a (3) bekezdés
szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel legfeljebb 15 napos póthatáridőt tűz.
(3) Ha a hitelező vagy a végrehajtó az (1) vagy (2) bekezdés szerinti kötelezettségeit nem vagy hiányosan teljesíti,
a családi vagyonfelügyelő ezt a tényt közli a bírósággal. A bíróság a hitelezőre vagy a végrehajtóra 20 000 forinttól 100
000 forintig terjedő pénzbírságot szab ki és póthatáridőt tűz. A póthatáridő elmulasztása miatt igazolásának nincs
helye. Ha a póthatáridő kitűzése is eredménytelen, akkor a hitelező követelését az adósságtörlesztés során figyelmen
kívül kell hagyni, és erre a követelésre a 40. § (5)–(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
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(4) Az adós és az adóstárs az (1) és (2) bekezdés szerinti listára és az adósságtörlesztés szerinti besorolásra a családi
vagyonfelügyelő felhívásától számított 15 napon belül észrevételt tehet, amelyhez csatolja az okirati bizonyítékokat
és az észrevételt megküldi az érintett hitelezőnek is. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
(5) Ha a hitelező az adósságtörlesztés elrendelését követően az adóssal szemben fennálló követeléséről részben vagy
egészben lemond, az adóson kívül a családi vagyonfelügyelőt is írásban értesítenie kell. Ha a hitelező követelése
jogszabály erejénél fogva szűnik meg vagy változik, erről a tényről az adóst és a családi vagyonfelügyelőt haladéktalanul
értesítenie kell.
(6) A családi vagyonfelügyelő az (1)–(2), (4) és (5) bekezdés szerinti iratok alapján összeállítja az adós, adóstárs
vagyontárgyaira, egyéb vagyoni elemeire, rendszeres, a tartós adósságtörlesztésbe bevonható jövedelmére
vonatkozó adatokat, és a hitelezői követeléseket a 74. §-ban foglaltak szerinti kategóriákba besorolja (a továbbiakban:
adósságtörlesztési hitelezői besorolás).

27. Adósságtörlesztési terv
71. §

(1) A családi vagyonfelügyelő az adósságrendezésbe bevont és még rendelkezésre álló vagyonra, valamint
az adósságrendezés célját szolgáló bevételekre vagyonfelosztási, vagyonértékesítési és adósságtörlesztési tervet
(a továbbiakban együtt: adósságtörlesztési terv) készít. Az adósságtörlesztési terv
a)
meghatározza az adósnál visszahagyható vagyont és bevételeket,
b)
megállapítja az adósságtörlesztésre fordítandó vagyontárgyak értékesítésének szabályait,
c)
meghatározza az értékesítésből származó bevétel, valamint és az adós pénzeszközei, és az adósságrendezés
alatt kapott bevétele hitelezők közötti felosztásának szabályait, valamint
d)
a családi vagyonfelügyelő, az adós, adóstárs és a hitelezők feladatait az adósságtörlesztés végrehajtása során.
(2) Az adósságtörlesztési terv elkészítéséhez a családi vagyonfelügyelő indokolt esetben – az adós, adóstárs és
a hitelezők bevonásával, az egyéb kötelezettek szükség szerinti értesítésével – az adós lakóhelye szerinti jegyzőtől
környezettanulmányt is bekérhet. A környezettanulmánynak a 24. § alapján készült környezettanulmányhoz képest
csak az esetleges változásokat kell tartalmaznia. A környezettanulmány elvégzésének részletes szabályait és az arról
felvett jegyzőkönyv tartalmát e törvény végrehajtási rendelete tartalmazza.
(3) Az adósságtörlesztési terv összeállításánál az adós, adóstárs írásbeli kérelmére a családi vagyonfelügyelő az adós
és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók lakhatását biztosító lakóingatlannak az adós tulajdonában
való megtartására tesz javaslatot, ha az ingatlan e törvény és e törvény végrehajtási rendelete által meghatározott
feltételek szerint a lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlannak minősül, és
a)
az adós vagy az adóstárs már nem aktív korú, és/vagy
b)
a lakóingatlanban közös háztartásban együtt élő hozzátartozók között van
ba)
kiskorú,
bb)
tartósan és súlyosan beteg,
bc)
fogyatékkal élő vagy
bd)
70 év feletti személy, és
c)
a lakóingatlant terhelő, zálogjoggal biztosított követelések összege – korábbi egyezség esetén az egyezség
(egyezségmódosítás) szerinti követelések összege – nem éri el a lakóingatlan hitelkihelyezéskori forgalmi
értékét, ha ez nem állapítható meg, akkor az adósságtörlesztési terv készítésekor a pénzügyi intézmény
jelzálogjogosult által nyilvántartott hitelbiztosítéki értékét (több jelzálogjogosult esetén az utóbb megállapított
forgalmi értéket).
(4) Ha a (3) bekezdés alkalmazására nincs lehetőség, az adósságtörlesztési terv összeállításánál az adós írásbeli kérelmére
a családi vagyonfelügyelő olyan javaslatot terjeszt elő, amely az adós, adóstárs és a velük közös háztartásban élő
közeli hozzátartozók lakhatását biztosító, jelzáloggal terhelt lakóingatlan értékesítését követően az értékesítési
bevételből olyan összeg visszahagyását teszi lehetővé, amelyből az adós az adósságtörlesztési eljárás alatt kisebb
értékű, az e törvény és végrehajtási rendelete értelmében a méltányolható lakásigényt meg nem haladó jellemzőkkel
rendelkező lakóingatlant vásárol.
(5) A (4) bekezdés szerinti javaslat előterjesztésének a (3) bekezdésben felsorolt meghatározott körülmények és
kötelezettségvállalások esetén van helye.
(6) A (3)–(5) bekezdés szerinti javaslat előterjesztésének akkor van helye, ha ahhoz a lakóingatlant terhelő jelzálogjog
pénzügyi intézmény jogosultja is előzetesen, írásban hozzájárult.
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72. §

(1) Az adósságtörlesztési terv összeállításánál a családi vagyonfelügyelő olyan javaslatot terjeszt elő, amely biztosítja
az adós, adóstárs és a velük közös háztartásban élő, nem aktív korú közeli hozzátartozók mindennapi életvezetésével
összefüggő legszükségesebb kiadások fedezetét, legalább havonta és személyenként az öregségi nyugdíj legkisebb
mértékét elérő és – a méltánylást érdemlő körülmények esetén – legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb mértéke
kétszeresét elérő összeghatárig. Az összeghatár megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az adós, adóstárs
és velük közös háztartásban élők között van-e olyan nem aktív korú személy, aki súlyosan beteg vagy fogyatékkal
élő. Figyelembe kell venni továbbá a lakásfenntartással, a közműdíjakkal, lakásbiztosítással, a társasházi közös
költséggel, lakásszövetkezeti fenntartási célú hozzájárulás fizetéssel kapcsolatos, igazolt rendszeres kiadások adósra
és adóstársra eső részét, ide nem értve azokat az összegeket, amelyek az adós azon 75 év alatti közeli hozzátartozója
kiadásaival függ össze, aki a méltányolható mértékű lakóingatlanban lakik, de nem minősül adósnak, adóstársnak,
vagy az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettnek. Figyelembe kell továbbá venni
az adós, adóstárs olyan egyéb, folyamatosan, rendszeresen teljesítendő fizetési kötelezettségeit, amelyeket a bírósági
adósságrendezés alatt is teljesítenie kell a 45. § (4) és (5) bekezdés értelmében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások összegénél figyelembe kell venni az adós és a vele közös háztartásban élők rendszeres
– a közös létfenntartás céljára bevonható – bevételeit is. Ha az adós és közeli hozzátartozói lakhatásául szolgáló
ingatlanhasználatot az említettek hozzátartozója vagy volt hozzátartozója biztosítja, a használatot ingyenesnek kell
tekinteni, bérleti vagy lakáshasználati díjjal összefüggő kiadásokat elszámolni az adósságtörlesztési eljárásban nem
lehet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti célokra visszahagyott összeggel az adós a családi vagyonfelügyelő által megállapításra
kerülő féléves létfenntartási költségkereten belül rendelkezhet azzal, hogy – a havi kiadások közötti ingadozásokat is
figyelembe véve – a féléves időszakra érvényes költségkeretet kell betartania, elszámolási kötelezettséggel.
(4) A (3) bekezdés keretei között a családi vagyonfelügyelő az adósságtörlesztési tervben javaslatot tesz arra, hogy
az adós és az adóstárs a mindennapi megélhetés szokásos kiadásaira a 45. § (3) bekezdésében előírt módon nyitott
fizetési számlájáról milyen összegű egyszeri és heti, havi összeget vehet fel.

73. §

(1) Az adósságtörlesztési tervben az adós számára vissza kell hagyni a foglalkozása, illetve egyéni vállalkozása
gyakorlásához szükséges ingóságokat (szerszámok, nyersanyag, félkész áruk, tárolóeszközök, haszonállat állomány,
készletek, alkatrészek, irodaszerek, irodatechnikai felszerelések, szakkönyvek) legfeljebb 800 000 forint értékig.
(2) Ha az adós vagy adóstárs foglalkozása gyakorlásához informatikai eszköz, hírközlési eszköz, berendezés vagy
személygépjármű szükséges, az (1) bekezdésben említett értéken felül az adós ezeket a vagyontárgyakat
összességében legfeljebb 1 millió forint értékig tarthatja meg.
(3) Ha az adós foglalkozása gyakorlásához haszongépjármű vagy mezőgazdasági haszonjármű szükséges, vagy
a személygépjármű, egyéb gépjármű az adós személyfuvarozási egyéni vállalkozásának folytatásának eszköze, akkor
a (2) bekezdésben foglaltak helyett az adós összességében legfeljebb 1,8 millió forint értékig tarthatja meg ezeket
a járműveket.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti eszközökre vonatkozóan az adós az ezekre vonatkozó vagyonbiztosítási díj és
felelősségbiztosítási díj fedezetét is vissza kell hagyni az adósságtörlesztési terv összeállításánál.
(5) Az adósságtörlesztési tervben nem lehet értékesítésre kijelölni azokat az (1) bekezdésben fel nem sorolt
vagyontárgyakat sem, amelyek a Vht. szerint a végrehajtás alól mentesek.
(6) Az adósságtörlesztési tervben javaslatot kell tenni a vagyonértékesítés ütemezésére, módjára. Ha az adós, adóstárs
és a velük közös háztartásban élők bejelentett lakóhelyéül szolgáló lakóingatlan tulajdonának megtartására – a 71. §
(3) bekezdésben foglalt feltételek hiányában – nem kerülhet sor, az ingatlan értékesítésének megkezdésére csak
90 nap elteltével kerülhet sor azokban az esetekben, amikor az említett személyeknek nincs másik lakóingatlanra
vonatkozóan a lakhatást biztosító bérleti vagy egyéb használati joguk. A lakóingatlan értékesítését megelőző
legkésőbb 90 nappal a Családi Csődvédelmi Szolgálat az értékesítés tényéről és a lakóingatlanban közös háztartásban
élő adós, adóstárs nevéről és természetes személyazonosító adatairól írásban értesíti a települési önkormányzat
jegyzőjét és a járási hivatal szociális hatóságát, kivéve, ha ehhez a tájékoztatáshoz az említett személyek nem adták
meg a hozzájárulásukat.
(7) Jelzálogjoggal biztosított vagyontárgy értékesítése esetén a bevételből a bevételt terhelő közterheket, a korábban
felfüggesztett végrehajtás során megelőlegezett végrehajtási költséget, – korábban felfüggesztett bíróságon kívüli
zálogértékesítés esetén pedig a zálogjogosult által megelőlegezett értékesítési költséget – kell megtéríteni, ezt
követően pedig elsőként a jelzálogjoggal biztosított követelést kell kifizetni az említett biztosítékokkal fedezett
értékig, ahol a fedezeti értékre vonatkozóan ingatlan e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott módon
számított forgalmi értéket mint fedezeti értéket kell alapul venni.
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74. §

(1) A családi vagyonfelügyelő az adósságtörlesztési tervben megállapítja az adósságtörlesztési eljárásba bejelentett
egyes hitelezői követelések adósságtörlesztési hitelezői besorolását a 46., a 49. § alkalmazásával, figyelembe véve
a 70. § szerinti adatokat.
(2) Ezt követően – a 72. § figyelembevételével – az adós, adóstárs és az eljárásban teljes vagyonával részt vevő egyéb
kötelezett adósságrendezési eljárás alá tartozó vagyona és bevételei hitelezők közötti felosztására vonatkozóan
adósságtörlesztési tervet készít az alábbiak figyelembevételével:
a)
zálogjoggal biztosított vagyontárgy értékesítése esetén a bevételből a bevételt terhelő közterheket,
a korábban felfüggesztett végrehajtás során a zálogjogosult által megelőlegezett végrehajtási költséget,
továbbá az értékesítéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket – korábban felfüggesztett bíróságon kívüli
zálogértékesítés esetén pedig a zálogjogosult által megelőlegezett értékesítési költséget – kell megtéríteni,
ezt követően pedig elsőként a zálogjoggal biztosított követelést kell kifizetni a forgalmi érték mértékéig,
b)
zálogtárgy-elkülönítés esetén a zálogtárgy-elkülönítési egyezség alapján megfizetendő törlesztőrészletekhez
szükséges vagyon kizárólag erre a célra fordítható,
c)
az értékesítésre kijelölt vagyontárgyat a felosztható vagyon meghatározásakor az e törvény végrehajtási
rendelete szerinti legkisebb eladási ár összegével kell figyelembe venni.
(3) Az adósságtörlesztési tervet úgy kell elkészíteni, hogy a (2) bekezdés a) és b) pontokon túl a legfeljebb 5 éves
adósságtörlesztési időszak alatt a hitelezők megtérülése
a)
a kiemelt hitelezői követelések esetén az (2) bekezdés a) pontja szerinti forgalmi érték összeget elérje,
b)
a privilegizált hitelezői igények esetén az egyéb hitelezői igényekre jutó megtérülések legalább 1,2-szerese
legyen,
c)
az egyéb hitelezői igények esetén legalább a 38%-os mértéket elérje,
d)
a hátrasorolt hitelezői igények esetén legalább az 5%-os mértéket elérje.
(4) Amennyiben az 5 éves adósságtörlesztési időszak alatt a (3) bekezdés szerinti minimális megtérülési mérték nem
biztosítható, a bíróság felhívja a főhitelezőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy
a)
hozzájárul az adósságtörlesztési időszak legfeljebb 2 évvel történő meghosszabbításához, vagy
b)
az adós részére részletfizetési lehetőséget biztosít, azzal, hogy az adós, adóstárs csak a szükséges mértékig
mentesül a kölcsöntartozás tőkerészének megfizetése alól.
(5) A hitelezői csoportok között a befolyó pénzösszegeket követelésarányosan, a (3) bekezdés szerinti arányok
szerint kell szétosztani. A szétosztott összeget a hitelezői csoportokon belül az egyes hitelezői követelések között
követelésarányosan kell megosztani. Az adósságtörlesztés időszaka alatt valamennyi megtérülést a (3) bekezdés
szerinti minimális megtérülési arányok és az e bekezdésben foglaltak szerint kell felosztani a hitelezők között.
Amennyiben az adósságtörlesztés időszaka alatt valamely hitelező (6) és (7) bekezdés alapján számított
követelésének 100%-a megtérül, úgy ezt a hitelezőt a megtérülés felosztásakor a továbbiakban figyelmen kívül kell
hagyni. Ha az adós követeléseinek behajtására vagy értékesítésére nem került sor, de azok esedékessége már lejárt
vagy az adósságrendezési eljárás alatt nyílik meg, a követeléseket – forgalmi értéken számítva – a hitelezők között
követelésarányosan kell szétosztani.
(6) A (3) bekezdés a) pontja szerinti megtérülési mérték számításánál figyelmen kívül kell hagyni a késedelmi kamatokat,
pótlékokat.
(7) A (3) bekezdés b)–c) pontja szerinti megtérülési mérték számításánál figyelmen kívül kell hagyni
a)
a késedelmi kamatokat, pótlékokat,
b)
a forintalapú követelésnél az adósságtörlesztési terv készítésekor irányadó MNB jegybanki alapkamatot
3 százalékponttal meghaladó kamatot,
c)
más devizanemben fennálló követelésnél az irányadó bankközi kamatlábat 1 százalékponttal meghaladó
kamatot.
(8) A főhitelező a (4) bekezdés b) pontja szerinti részletfizetési kedvezményt abban az esetben is biztosíthatja, amennyiben
az adósságtörlesztés az 5 éves időszak alatt lezárható lenne.

75. §

(1) Az adósságtörlesztési tervet a családi vagyonfelügyelő 15 napos észrevételezési határidővel megküldi az adósnak,
adóstársnak, az egyéb kötelezettnek és a hitelezőknek. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
(2) Az adósságtörlesztési tervet a beérkezett észrevételek alapján a családi vagyonfelügyelő 15 napon belül szükség
szerint átdolgozza, megküldi az adósnak, adóstársnak, az egyéb kötelezettnek és a hitelezőknek, továbbá
az adósságrendezési végzés meghozatalához szükséges dokumentumok csatolásával jóváhagyásra megküldi
a bíróságnak.
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28. Adósságtörlesztési végzés jóváhagyása
76. §

(1) Ha az adósságtörlesztési terv hiányos vagy nem felel meg az e törvény szerinti feltételeknek, a bíróság
az adósságtörlesztési terv jóváhagyását 15 napon belül végzéssel megtagadja, elrendeli annak módosítását, megjelöli
annak hiányosságait és azt, hogy az melyik törvényi rendelkezésnek nem felel meg. A bíróság ezt a végzést kézbesíti
az adósnak, a hitelezőknek, és megküldi a családi vagyonfelügyelőnek, valamint az egyéb kötelezettnek. A végzés
ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.
(2) Az adósságtörlesztési terv módosítását a bírósági végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell elvégezni és
a bíróságnak jóváhagyásra megküldeni.
(3) Ha az adósságtörlesztési terv az e törvényben foglaltaknak megfelel, a bíróság 15 napon belül végzéssel jóváhagyja,
a végzést az adósnak, a hitelezőnek és az egyéb kötelezettnek kézbesíti, a családi vagyonfelügyelőnek pedig megküldi.
(4) A bíróság adósnál, adóstársnál visszahagyható bevételek havi összegét – a 72. § (1) bekezdése szerinti határok
között – különös méltánylást érdemlő esetben a vagyonfelügyelő javaslatától eltérően határozhatja meg. A bíróság
a méltányolható körülmények között figyelembe veszi különösen az adós, adóstárs vagy a velük együtt élő közeli
hozzátartozó
tartós és súlyos betegségét, továbbá a velük együtt élő tanköteles közeli hozzátartozó adóst terhelő iskoláztatási
költségeit.
(5) Az adósságtörlesztési tervet jóváhagyó végzés ellen az adós, a hitelező, továbbá – a rá vonatkozó rész tekintetében –
az egyéb kötelezett nyújthat be fellebbezést, a végzés kézbesítését követő 15 napon belül.
(6) Az adósságtörlesztési tervet jóváhagyó jogerős végzést be kell jegyezni az ARE nyilvántartásba.

29. Adósságtörlesztési végzés végrehajtása
77. §

(1) A 300 000 forint alatti értékű vagyontárgyak értékesítését a családi vagyonfelügyelő ellenőrzése mellett az adós végzi,
az ebből származó bevételt haladéktalanul a 79. § (2) bekezdése szerinti törlesztési számlára fizeti be. A 300 000 forint
és az ennél magasabb becsült forgalmi értékű vagyoni elemek értékesítését a családi vagyonfelügyelő végzi
az e törvényben és a végrehajtási rendeletben foglaltak szerint.
(2) Az elidegenítési és terhelési tilalom a vagyontárgy értékesítésével szűnik meg.

78. §		
A 77. § szerinti értékesítés során nem szerezhet tulajdont
a)
az adós (adóstárs),
b)
a hitelező (ide nem értve az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott azokat az eseteket, amikor
az eredménytelen nyilvános értékesítést követően a jelzáloghitelező az ingatlant az aktuális forgalmi értéken
megvásárolhatja),
c)
az adósságrendezési eljárásban eljáró bíró, bírósági titkár, a közreműködő bírósági ügyintéző,
d)
az adósságrendezési eljárásban közreműködő családi vagyonfelügyelő és a családi vagyonfelügyelő munkáját
segítő szakmai munkacsoport tagja, a Családi Csődvédelmi Szolgálat által foglalkoztatott személyek,
e)
a bíróságon kívüli adósságrendezés során a főhitelező részéről eljárt személy,
f)
ha volt felfüggesztett végrehajtás, a végrehajtást elrendelő bíróság (hatóság) és a végrehajtást foganatosító
bíróság jogkörében eljáró személyek és a végrehajtó,
g)
a b)–f ) pontban említettek közeli hozzátartozója.
79. §

(1) A zálogjog, vételi jog, visszavásárlási jog az értékesítéskor megszűnik. A törvény vagy szerződés alapján elővásárlásra
jogosultat – akkor is, ha a vagyontárgy értékesítését az adós végezheti – a családi vagyonfelügyelő értesíti,
az elővásárlásra jogosult a legmagasabb árajánlatra nézve gyakorolhatja elővásárlási jogát.
(2) Az értékesítéskor a vételárat az adós erre a célra elkülönített adósságtörlesztési fizetési számlájára kell átutalással
megfizetni, amely felett a családi vagyonfelügyelőnek önálló rendelkezési joga van. A fizetési számla egyenlege
felett az adós nem rendelkezhet, a családi vagyonfelügyelő a bevételt a hitelezők között a 73. § (6) bekezdésben és
a 74. §-ban meghatározott módon osztja fel. A hitelezők részére történő átutalással összefüggő díjak és költségek
a fizetési számlát terhelik. Az említett fizetési számla vonatkozásában a számlatulajdonos nem tehet halál esetére
történő fizetési rendelkezést.
(3) A felfüggesztett végrehajtásokból és a felfüggesztett végrehajtáson kívüli zálogértékesítésekből az adósságrendezésbe
vont vagyon és pénzeszközök felett a családi vagyonfelügyelő jogosult rendelkezni. A pénzeszközöket – a végrehajtói
díj és a zálogértékesítési költség levonását követően – a (2) bekezdés szerinti fizetési számlára kell befizetni,
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az egyéb vagyontárgyakat a családi vagyonfelügyelő rendelkezésére kell tartani. A családi vagyonfelügyelő
a vagyonértékesítést, a vagyonértékesítésből származó bevételek kezelését és hitelezők közötti felosztását a 74. §-ban
és az e §-ban meghatározottak szerint végzi.
80. §

(1) Az adósságtörlesztési végzés végrehajtása során a hitelező és az adós, adóstárs kötelezettségeire a 41–45. §-ban
foglaltakat is értelemszerűen alkalmazni kell, az adósságtörlesztési végzés szerinti eltérésekkel és kiegészítésekkel.
(2) Az adós, adóstárs a hitelezőkkel és a családi vagyonfelügyelővel az adósságtörlesztési határozat végrehajtása
érdekében együttműködni köteles. Ha a személyi körülményeiben vagy a rendszeres bevételei vonatkozásában
legalább nettó 10%-os növekményt elérő, jelentős változás áll be, vagy az e törvény értelében az adósságrendezésbe
vonandó rendkívüli bevételt vagy vagyont szerez, ezt a családi vagyonfelügyelőnek a dokumentumok csatolásával
8 napon belül be kell jelentenie.
(3) Az adós, adóstárs az adósságtörlesztési határozatban meghatározott fizetési kötelezettségei teljesítésére
az adósságtörlesztési határozat kézhezvételét követően haladéktalanul egy fizetési számlát köteles nyitni, bevételeit
ezen a számlán köteles kezelni és törlesztési kötelezettségeit erről a számláról kell teljesíteni. A számla felett a családi
vagyonfelügyelőnek ellenjegyzési és rendelkezési joga van, az adós, adóstárs a számláról a 72. § alapján visszahagyott
keret mértékéig vehet fel készpénzt, és teljesítheti a mindennapi életvezetéséhez szükséges kiadásokat.
(4) Az adósságtörlesztési végzés végrehajtása során a hitelezők jogaikat az adósságtörlesztési határozatnak megfelelően
gyakorolhatják, az adóst annak végrehajtásában támogatni kötelesek, ezzel összefüggésen díj- és költségmentesen
információkkal kötelesek ellátni, ezen kívül tartózkodniuk kell minden olyan intézkedéstől, amely az említett
kötelezettségek végrehajtását az adós számára megnehezíti.
(5) Az adósságtörlesztési végzés végrehajtása során az adós gazdálkodását, pénzügyi kihatású intézkedéseit a családi
vagyonfelügyelő felügyeli, bármikor ellenőrzést folytathat le, ennek keretében az adósnak igazolnia kell a törvényben
meghatározott és az adósságtörlesztési határozat szerinti kötelezettségek teljesítését. Az adósságtörlesztés időtartama
alatt a 45. § (7) bekezdés szerinti együttműködési rendet az adósságtörlesztési határozat végrehajtása érdekében kell
kialakítani. Az adós a családi vagyonfelügyelővel az ellenőrzés végrehajtása érdekében együttműködni köteles.
(6) Az adósságtörlesztési végzés végrehajtása során a családi vagyonfelügyelő az adóst félévente írásban beszámoltatja
a törlesztési feladatai végrehajtásáról, az adós saját jogkörébe tartozó vagyonértékesítések megtörténtéről,
a törlesztési kötelezettségek teljesítéséről, továbbá mindarról, ami az adósságtörlesztés szabályszerű végrehajtása
szempontjából lényeges. A beszámolót a családi vagyonfelügyelő megküldi a bíróságnak, a hitelezőknek és az egyéb
kötelezetteknek. Ha a hitelezők jelzik, hogy a beszámoló valamely része nem felel meg a valóságnak, a családi
vagyonfelügyelő az adóst és a hitelezőt egyeztetésre hívja fel, és figyelmezteti az adóst az adósságtörlesztési
végzésben foglalt kötelezettségek megsértésének jogkövetkezményeire.
(7) Az egyéb kötelezett az adósságtörlesztési végzésben meghatározott azon törlesztések teljesítéséért egyetemleges
felelősséggel tartozik, amelyekkel összefüggésben korábban kezességet, zálogkötelezettséget vállalt vagy
adóstársnak minősül. Ezzel összefüggésben az adósságtörlesztés 74. § (8) bekezdésében meghatározott 5 éves
időszaka alatt is indítható vele szemben végrehajtás.

81. §

(1) Ha az adósságtörlesztési végzés végrehajtása során az adós az e törvényben foglalt vagy az adósságtörlesztési
végzésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megsérti, így különösen
a)
jóhiszemű joggyakorlás követelményével ellentétesen, a hitelezőt, a családi vagyonfelügyelőt vagy a bíróságot
megtéveszti,
b)
egyes hitelezőivel összejátszik, vagy egyéb, a hitelezők érdekeit jelentősen sértő vagy veszélyeztető
intézkedéseket hoz vagy mulasztást követ el,
c)
ismételten megszegi az adósságtörlesztéssel összefüggő beszámolási kötelezettségét, a beszámolóban
valótlan tényt állít vagy jelentős tényeket, körülményeket elhallgat,
d)
az adósságtörlesztési végzésben meghatározott vagyonértékesítési kötelezettségeit nem teljesíti, illetve azzal
jelentősen késlekedik, vagy
e)
az adósságtörlesztési végzésben meghatározott fizetési kötelezettségeit legalább 3 hónapon keresztül nem
vagy jelentősen alacsonyabb összegben teljesíti, és nem kezdeményezi a tartós adósságtörlesztési határozat
módosítását,
f)
a tartós törlesztési eljárás kezdetét követően kamat, késedelmi pótlék és adóbírság nélkül számított
300 000 forint feletti, 90 napot meghaladó késedelemmel érintett adó- vagy más köztartozása van, amelynek
megfizetésére nem kapott az adóhatóságtól részletfizetést, halasztást vagy más fizetési kedvezményt,
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e tényt a családi vagyonfelügyelő jegyzőkönyvben megállapítja, és a jegyzőkönyvet – a bírósági adósságrendezési
eljárás megszüntetése érdekében – a szükséges dokumentumok csatolásával megküld a bíróságnak.
(2) Ha az adósságtörlesztési végzés végrehajtása során jut a családi vagyonfelügyelő tudomására olyan tény vagy
körülmény, amely alapján – ha azt korábban elbírálták volna – az adósságrendezés kezdeményezésének nem lett
volna helye, ez a családi vagyonfelügyelő jegyzőkönyvbe foglalja és a jegyzőkönyvet – a bírósági adósságrendezési
eljárás megszüntetése érdekében – a szükséges dokumentumok csatolásával megküldi a bíróságnak. A bíróság
az adósságrendezés megszüntetése tárgyában 15 napon belül dönt.

30. Az adósságtörlesztési végzés módosítása
82. §

(1) A hitelezők az adósságtörlesztési határozat módosítását csak a 64. § (1) bekezdése szerint körülmények esetén
kezdeményezhetik, abban az esetben, ha az adós ezt a tényt nem jelenti be a családi vagyonfelügyelőnek, továbbá
az ott említett vagyoni vagy pénzbeli juttatást vagy rendkívüli pénzbeli bevételt nem fizeti be a 80. § (3) bekezdés
szerinti elkülönített számlára.
(2) Az adósságtörlesztési eljárás időtartama alatt az eljárásba csak olyan új hitelezők jelentkezhetnek be, és olyan új
követelést lehet bejelenteni a családi vagyonfelügyelőnél, amelynek jogcíme és összege okirattal igazolt vagy
azt bírósági vagy hatósági határozat állapította meg, és kamatokkal, egyéb járulékokkal számítva 50 000 forintot
meghaladó összegű, továbbá esedékessége az adósságtörlesztés időtartama alatt jár le. A bejelentkezés
elmulasztásának jogkövetkezményére és a nyilvántartásba-vételi díj fizetésére a 39–40. és a 88. §-ban foglaltak
irányadók. Az 50 000 forintot meg nem haladó összegű követelések elévülése az adósságrendezés záró időpontjáig
nyugszik.
(3) Az adós az adósságtörlesztési határozat módosítását kivételes esetben, akkor kezdeményezheti, ha személyi, vagyoni
körülményeiben, jövedelmi helyzetében – a határozat meghozatalakor előre nem látható – olyan rendkívüli esemény
következett be vagy olyan kedvezőtlen változás állt be, ami miatt az adósságtörlesztési terv eredeti feltételekkel
történő teljesítésére tartósan nem képes, és ezt a méltányolható körülményt igazolja. Ezen körülményeknek mind
az adós, mind adóstársa vonatkozásában fenn kell állniuk, vagy mindegyik adóstárs törlesztési képességére jelentős,
hátrányos befolyással kell lenniük. Ilyen körülmény lehet különösen
a)
az adós, adóstárs tartós egészségkárosodása,
b)
az adós által eltartásra köteles és tartásra szoruló személyek számának legalább 2 fővel történő növekedése,
c)
az adós közös háztartásában élő, aktív korú, tartásra nem jogosult közeli hozzátartozó halála,
munkaképességének tartós egészségkárosodás következtében történő elvesztése, tartós és súlyos betegsége,
d)
elemi kár vagy egyéb katasztrófa,
e)
az adós foglalkoztatotti jogviszonyának megszűnése létszámleépítés miatt, az adós egyéni vagy társas
vállalkozásának fizetésképtelenség miatti megszüntetése és ezt követően legalább 5 hónapos eredménytelen
álláskeresési időszak,
f)
olyan új hitelező bírósági adósságrendezési eljárásba való bejelentkezése, akinek követelése meghaladja
az 1 millió forintot, követelése az adósságtörlesztési határozat meghozatalát követően keletkezett, és
fa)
az adós tartozása nem bűncselekményből, szabálysértésből, közigazgatási szerv által kiszabott
bírságból, magánszemélyekkel kötött polgári jogi jogügyletből vagy az adós egyoldalú
kötelezettségvállalásából keletkezett,
fb)
az adós tartozása nem annak következtében keletkezett, hogy megsértette az adósságrendezés
szabályait, vagy
fc)
az adós tartozása nem az e törvény rendelkezéseibe ütköző új kötelezettségvállalásból keletkezett.
(4) Az adós az adósságtörlesztési határozat módosítását az adóstársával együtt és legfeljebb kétszer kezdeményezheti.
Kérelmében meg kell jelölnie, hogy a határozat mely részének módosítását kezdeményezi és milyen időszakra.
Az adósságtörlesztési határozat módosítására vonatkozó kezdeményezést az adós és az adóstárs megküldi
a családi vagyonfelügyelőnek és egyidejűleg mindazon hitelezőknek, akik részére az adósságtörlesztési határozat
addig eltelt időtartama alatt még nem fizette meg a nekik járó összeget. Az adós a kezdeményezéséhez csatolja
az adósságtörlesztési határozat módosítására vonatkozó javaslatát, és részletezi, illetve igazolja a határozat
módosítását szükségessé tevő rendkívüli körülményeket.
(5) A hitelezők az adósságtörlesztési határozat módosítására vonatkozó egyetértésükről, észrevételeikről vagy saját
javaslatukról a kézhezvételt követő 30 napon belül értesítik az adóst és a családi vagyonfelügyelőt. A határidő
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A családi vagyonfelügyelő az adós bevonásával szükség szerint átdolgozott
adósságtörlesztési határozat módosítási javaslatot minden hitelezőnek eljuttatja, és ha az érinti az adósságtörlesztési
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időtartamot, annak változtatására is javaslatot tesz. A családi vagyonfelügyelő 15 napon belül megküldendő írásos
vélemény megtételére hívja fel a hitelezőket. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
Az adósságtörlesztési határozat módosítására vonatkozó javaslat összeállításánál a családi vagyonfelügyelő
figyelembe veszi a hitelezők véleményét és az adós, adóstárs méltányolható lakásigényét is. Indokolt esetben
a bíróság – kivételes méltánylást érdemlő körülményekre tekintettel – egy alkalommal, a tartós adósságtörlesztési
időszak legfeljebb 2 évvel történő meghosszabbítását is elrendelheti.
Az adósságtörlesztési határozat módosításáról a bíróság 15 napon belül dönt, végzését kézbesíti az adósnak,
adóstársnak, a hitelezőknek, megküldi az egyéb kötelezetteknek és a családi vagyonfelügyelőnek. A végzés ellen csak
az adós élhet fellebbezéssel, a kézbesítéstől számított 8 napon belül.
Az adósságtörlesztési határozat módosítását jóváhagyó jogerős határozatot be kell jegyezni az ARE nyilvántartásba.
Ha a bíróság az adósságtörlesztési határozat módosítását nem hagyja jóvá, az adós, adóstárs a korábban meghozott
határozatban foglaltakat köteles teljesíteni.

31. Az adósságrendezési eljárás megszüntetése
83. §

(1) A bíróság az adósságrendezési eljárást akkor is megszünteti, ha
a)
az adósságrendezés elrendelése iránti kérelmet a hivatalból el kellett volna utasítani,
b)
hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az adós nem teljeskörűen jelentette be a hitelezőket, illetve a hitelezők
követeléseit, a hitelezőkre és a hitelezői követelésekre vonatkozó változásbejelentési kötelezettségét
elmulasztotta,
c)
az adós az adósságrendezéssel összefüggő feladatait nem teljesíti, kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan
megszegi, ideértve a 81. § (1) bekezdés szerinti eseteket is,
d)
a családi vagyonfelügyelő értesítése alapján, ha
da)
az adós sem lakóhelyén, sem az értesítési címén a megismételt kézbesítési kísérletet követően sem
lelhető fel, vagy
db)
az adós a családi vagyonfelügyelő 31. § (3) bekezdése szerinti értesítésében foglalt visszaéléseket,
jogszabálysértéseket követte el,
e)
az adós hagyatékának jogerős átadását követő 30 napos jogvesztő határidőn belül az örökösök nem jelentették
be, hogy az adósságrendezési eljárásban részt kívánnak venni vagy a jogutódként történő belépést a bíróság
a jogszabályi feltételek hiánya miatt elutasította, és az eljárásban más adós nem vesz részt,
f)
az adós hagyatékát valamennyi örökös visszautasította, és az eljárásban más adós nem vesz részt,
g)
az eljárás megszüntetését az adós és az adóstárs együttesen kérte, és csatolja a kérelme benyújtásáról a családi
vagyonfelügyelőnek és az egyéb kötelezettnek megküldött értesítés másolatát.
(2) A bíróság az (1) bekezdés a)–f ) pontja esetében az eljárást kérelemre vagy hivatalból szünteti meg.
(3) Az adósságrendezési eljárás megszüntetése esetén a bíróság az adósságrendezési egyezséget, (az egyezségmódosítást)
jóváhagyó végzést, továbbá az adósságtörlesztési végzést egyidejűleg hatályon kívül helyezi, az egyezség
(egyezségmódosítás) az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésével válik hatálytalanná.
(4) Az adósságrendezési eljárás megszüntetése esetén a hitelezők az adóstól teljes összegben követelhetik a lejárt és
az esedékessé váló követeléseiket. A korábban felfüggesztett végrehajtási eljárásban a bírósági adósságrendezés
céljára a családi vagyonfelügyelő által rendelkezésére bocsátott, de még fel nem osztott, nem értékesített vagyont és
a hitelezőknek még ki nem fizetett összegeket – a megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon
belül – a végrehajtó rendelkezésére kell bocsátani. Ha pedig korábban zálogtárgy végrehajtáson kívüli értékesítését
függesztették fel az adósságrendezési eljárás miatt, akkor a még nem értékesített zálogtárgyat, illetve a helyébe lépő
összeget a zálogjogosult rendelkezésére kell bocsátani.
(5) Az adósságrendezési eljárást megszüntető végzésnek tartalmaznia kell
a)
az adós természetes személyazonosító adatait, lakcímadatait, a bíróság nevét, székhelyét, az bíróság
adósságrendezési eljárás ügyszámát,
b)
a családi vagyonfelügyelő nevét, nyilvántartási számát,
c)
családi vagyonfelügyelő megbízatásának megszűnését,
d)
a családi vagyonfelügyelő felhívását arra, hogy – az adós bevonásával, illetve a rendelkezésére álló adatok,
iratok szerint – az adósságrendezési eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon
belül készítsen záró beszámolót az adós vagyonának, jogainak, kötelezettségeinek az adósságrendezési eljárás
alatti változásáról,
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e)

a családi vagyonfelügyelő felhívását arra, hogy az adósságrendezési eljárást megszüntető végzés jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül a bírósági adósságrendezési eljárásra utaló bejegyzés törlését
kezdeményezze azokból a hatósági nyilvántartásokból, ahová ez a külön törvények alapján bejegyzésre került,
továbbá az eljárás megszüntetéséről értesítse az állami és az önkormányzati adóhatóságot, és az adós, adóstárs
lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét,
f)
a Családi Csődvédelmi Szolgálat felhívását arra, hogy a bírósági adósságrendezési eljárást megszüntető
végzés jogerőre emelkedésétől számított 5 napon – mint referenciaadat-szolgáltató – jelentse be a KHR-be
az adósságrendezési eljárás megszüntetését,
g)
a családi vagyonfelügyelő felhívását arra, hogy az adósságrendezési eljárást megszüntető végzés jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül az adósságrendezéssel kapcsolatos hitelezői felhívást tartalmazó
hirdetményt törölje a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról,
h)
a családi vagyonfelügyelő felhívását arra, hogy a bírósági adósságrendezési eljárást megszüntető jogerős
végzést jegyezze be az ARE nyilvántartásba,
i)
a családi vagyonfelügyelő felhívását arra, hogy az adósságrendezési ügy nála lévő iratainak megőrzéséről
gondoskodjon,
j)
az adósságrendezési eljárás megszüntetésének jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatást,
k)
a felfüggesztett végrehajtás továbbfolytatásáról történő, illetve a felfüggesztett végrehajtáson kívüli
zálogértékesítés folytatását engedélyező rendelkezést.
(6) A bíróság a bírósági adósságrendezési eljárást megszüntető végzést
a)
az adósnak, adóstársnak és a hitelezőnek kézbesíti,
b)
az egyéb kötelezettnek, a családi vagyonfelügyelőnek, továbbá a felfüggesztett végrehajtási eljárásban eljáró
végrehajtónak és a felfüggesztett zálogtárgy értékesítése iránti eljárással érintett a zálogjogosultnak pedig
megküldi.
(7) A megszüntető végzéssel szemben az adós, adóstárs fellebbezhet, a többi fél csak a költségek viseléséről szóló
rendelkezéssel szemben élhet fellebbezéssel.
84. §

(1) A bírósági adósságrendezést megszüntető végzés jogerőre emelkedésének napján megszűnnek az adóst és
a hitelezőket az adósságrendezésre tekintettel megillető jogok és kötelezettségek. Az adósságrendezés elrendelését
megelőzően elrendelt végrehajtást folytatni kell. Az adós által az adósságrendezési eljárásban meg nem fizetett díjat
és költségtérítést végrehajtási költségként kell behajtani.
(2) Ha az adósságrendezés elrendelését megelőzően az adós tartozásával összefüggésben zálogtárgy értékesítése iránti
eljárás volt folyamatban, az értékesítést folytatni lehet, az adósságrendezés alatt lefolytatott értékesítésből származó
bevétellel a zálogjogosult a külön jogszabály szerint köteles az adósnak elszámolni.

32. Mentesítési eljárás
85. §

(1) Az ötéves adósságtörlesztési időszak leteltét követően – ha az adósságtörlesztés időszakát a bíróság meghosszabbította,
annak lejártát követően – az adósságtörlesztési végzés végrehajtásáról a családi vagyonfelügyelő az adós, adóstárs
bevonásával záró elszámolást készít, és ebben minden hitelező tekintetében számot ad a törlesztések teljesítéséről,
a vagyonértékesítésről, az eljárásba bevont bevételekről és azok hitelezők közötti felosztásáról. A záró elszámolást
a családi vagyonfelügyelő kézbesíti az adósnak, adóstársnak és a hitelezőknek, az egyéb kötelezetteknek pedig
megküldi.
(2) A záró elszámolásra a hitelező annak kézbesítésétől számított 15 napon belül észrevételt tehet. A családi
vagyonfelügyelő a beérkezett észrevételeknek megfelelően szükség szerint a záró elszámolást módosítja, ezt
követően mentesítő határozat meghozatala érdekében a bíróság elé terjeszti, egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy
az adós az e törvényben, valamint adósságrendezéssel összefüggő jogerős végzésben meghatározott kötelezettségeit
teljesítette. Ha a családi vagyonfelügyelő a hitelező észrevételét nem fogadta el, annak indokáról a záró elszámolás
bíróság elé terjesztésekor nyilatkoznia kell.

86. §

(1) Ha az adós, adóstárs és az eljárásban vagyonával részt vevő egyéb kötelezett a bíróságon kívüli adósságrendezési
megállapodásban, az egyezségben vagy az adósságtörlesztési határozatban foglaltakat és az e törvényben
meghatározott egyéb kötelezettségeit teljesítette és a hitelezők legalább a 74. § (3) bekezdés szerinti minimális
megtérüléshez jutottak, a bíróság a záró elszámolás alapján mentesítő határozatot hoz. A mentesítő végzés folytán
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az eljárásban részt vevő hitelezők mindazon követelései megszűnnek, amelyeket az adósságtörlesztési végzés alapján
az adósságrendezési időszak végéig nem kellett teljes egészében kielégíteni.
Amennyiben az adósságtörlesztési időszak végén a bíróság – a hitelezők nyilatkozata és a családi vagyonfelügyelő
zárómérlege alapján – azt állapítja meg, hogy az adósságtörlesztési időszak végén a hitelezők nem jutottak a 74. §
(3) bekezdés szerinti minimális megtérüléshez, akkor a bíróság
a)
a törlesztési időszakot a minimális megtérülés eléréséhez szükséges mértékig, de legfeljebb további 2 évvel
meghosszabbítja amennyiben az adósságtörlesztés meghosszabbítására korábban még nem került sor,
a meghosszabbítás a vagyonértékesítési bevételek elmaradása miatt indokolt, továbbá
b)
az adóst, adóstársat és az eljárásban vagyonával részt vevő egyéb kötelezett felhívja, hogy a hitelezők minimális
megtérülésének biztosításához szükséges összeget a családi vagyonfelügyelő által kezelt adósságtörlesztési
számlára 30 napon belül fizesse meg.
A bíróság a határozat meghozatala előtt a feleket meghallgatja.
Az (2) bekezdés a) pont szerint meghosszabbított adósságtörlesztési időszakot követően a bírósághoz ismételten
be kell terjeszteni a záró elszámolást. A bíróság az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően dönt a mentesítés
tárgyában.
A (2) bekezdés b) pont szerinti határidő leteltét követően a befizetés megtörténtéről, illetve annak elmaradásáról
a családi vagyonfelügyelő 15 napon belül, a záró beszámoló módosításának előterjesztésével értesíti a bíróságot.
A bíróság akkor hoz mentesítő határozatot, ha a befizetési kötelezettség teljesítés megtörtént.

33. Az adósságrendezés lezárását követő intézkedések
87. §

(1) Az adósságrendezés záró időpontját követő 15 napon belül a családi vagyonfelügyelő megkeresi azokat
a nyilvántartásokat vezető hatóságokat, amelyek nyilvántartásaiban az adósságrendezéssel kapcsolatban adat került
bejegyzésre, hogy jegyezzék be az adósságrendezés befejezésére, illetve az adósságrendezési eljárás megszüntetésére
vonatkozó adatot. Ezen adatváltozás bejegyzése illeték- és díjmentes.
(2) A Családi Csődvédelmi Szolgálat az adósságrendezés befejeződését követő 8 napon belül, mint referenciaadatszolgáltató, bejelenti a KHR-be az adósságrendezés befejeződését.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok teljesítéséről a családi vagyonfelügyelő tájékoztatja a Családi
Csődvédelmi Szolgálatot; a családi vagyonfelügyelő megbízatása e feladatok szabályszerű teljesítésével szűnik meg.
(4) Az adósságrendezés lezárultát követően a Családi Csődvédelmi Szolgálat gondoskodik az iratok megőrzéséről.

34. Az adósságrendezési eljárás költségei
88. §

(1) A hitelező – a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő e törvényben meghatározott feladatai
ellátásához szükséges költségekhez való hozzájárulás érdekében – nyilvántartásba-vételi és követeléskezelési díjat
köteles fizetni. A díjfizetési kötelezettség a hitelezőket terheli, annak megtérítésére az adóstól az eljárás jogerős
mentesítő határozattal történő befejezését követően sem tarthatnak igényt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díjak alapja
a)
a hitelező adóssal, adóstárssal szemben fennálló, a bírósági adósságrendezési eljárás elrendelésekor lejárt
pénzköveteléseinek tőkeösszege,
b)
az adós és az adóstárs adósságrendezésbe vont vagyonának a bírósági adósságrendezési eljárás alatt
az egyezség vagy az adósságtörlesztési határozat végrehajtása során értékesítéséből származó bevétel,
c)
a hitelező számára megfizetett adósságtörlesztő részletek tőkeösszege.
(3) A díj mértéke hitelezői követelésenként
a)
nyilvántartásba-vételi díj esetében a (2) bekezdés a) pontja szerinti díjalap 1%-a, de legalább 10 000 forint és
legfeljebb 100 000 forint;
b)
követeléskezelési díj esetében a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti díjalap 2%-a.
(4) A főhitelezőnek nem kell a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott nyilvántartásba-vételi díjat megfizetnie.
(5) A nyilvántartásba-vételi díjat és a követeléskezelési díjat a Családi Csődvédelmi Szolgálat számára, a kincstárnál
e célra nyitott pénzforgalmi számlájára átutalással kell megfizetni.
(6) A (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba-vételi díjat az eljárásba való bejelentkezés határidejének lejártáig kell
megfizetni. A (3) bekezdés b) pontja szerinti követeléskezelési díjat csak akkor kell megfizetni, ha a bíróság az adós,
adóstárs mentesítéséről hozott határozatot és határozat jogerőre emelkedett. A követeléskezelési díj összegét
a családi vagyonfelügyelő előterjesztése alapján a bíróság állapítja meg.
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89. §		
A Családi Csődvédelmi Szolgálat a befizetett nyilvántartásba-vételi díjakat elkülönítetten kezeli, abból
a)
Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint a családi vagyonfelügyelők és a feladataik ellátásban közreműködők
elhelyezéséhez, feladataik ellátásához szükséges felhalmozási, személyi, dologi kiadásokat,
b)
a Családi Csődvédelmi Szolgálat kézbesítési, informatikai, ügyviteli, a bírósággal, a felekkel és a hatóságokkal
történő kapcsolattartási, valamint az ügyfélszolgálati feladatai ellátásához szükséges beruházások és
fejlesztések ráfordításait,
c)
az adósságrendezési egyezségkötés előkészítésével, megkötésével összefüggő dologi és személyi
ráfordításokat,
d)
azoknak értékesítéseknek a lebonyolításával összefüggő ráfordításokat, díjakat, amelyek a családi
vagyonfelügyelőt mint az értékesítést végzőt terhelik, (ideértve a NAV EÁF-en történő értékesítés díját és
költségeit is),
e)
a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak a családi vagyonfelügyelői tevékenységgel összefüggésben kötött
felelősségbiztosítása díját, a kincstári számlavezetés és átutalások költségeit díjait, valamint
f)
az adós jogainak gyakorlására kijelölt ügygondnok díját és készkiadásai megtérítéséhez szükséges összeget
hívhatja le.
90. §		
A bírósági adósságrendezés kezdeményezéséért, az egyezségmódosítás, illetve az adósságtörlesztési határozat
módosításáért, az adósságrendezési eljárás megszüntetésének adós vagy hitelező általi kezdeményezéséért,
a mentesítő határozat kezdeményezéséért, a mentesítő határozat hatályon kívül helyezésének kezdeményezéséért,
a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnésének bírósági megállapításáért, a bírósági
adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének bírósági megállapításáért az illetékekről szóló törvényben
meghatározott tételes bírósági eljárási illetéket kell fizetni.
91. §		
Az adósságrendezési eljárásban – ha e törvény másképp nem rendelkezik – minden fél és egyéb kötelezett viseli
a saját költségét, ezek viseléséről a bíróságnak nem kell rendelkeznie. A költségek viseléséről ezekben az esetekben
kérelemre, és kizárólag akkor dönt a bíróság, ha annak viselésére nem az a fél (egyéb kötelezett) köteles, aki azt
ténylegesen megelőlegezte vagy megfizette.
92. §		
Az ARE nyilvántartásból történő adatszolgáltatásért, valamint az ARE nyilvántartás adatairól kiállítandó tanúsítványért
a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

35. Bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnésének bírósági megállapítása
93. §

(1) Bármelyik, a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban részt vett hitelező az adós lakóhelye szerint illetékes
törvényszék székhelyén működő járásbíróság előtt kérheti a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya
megszűnésének megállapítását arra hivatkozással, amelynek alapján megállapítható, hogy
a)
az adós vagy adóstárs az adósságrendezésbe tartozó vagyont a hitelezők elől elvonta, eltitkolta, vagy valamely
hitelezőt az e törvényben foglalt szabályok vagy a bírósági adósságrendezési megállapodásban foglaltak
megszegésével előnyben részesített, vagy
b)
az adós vagy adóstárs a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban foglalt kötelezettségeit nem
teljesítette, ezért a szerződésben a megállapodás hatályának megszűnésére vonatkozóan megállapított
feltétel bekövetkezett.
(2) A kérelmet a Családi Csődvédelmi Szolgálat útján kell előterjeszteni. A Családi Csődvédelmi Szolgálat a kérelmet
8 napon belül továbbítja a bírósághoz és csatolja a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás ARE
nyilvántartásba történő bejegyzésével összefüggő okiratokat.
(3) A bíróság a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnésének megállapítása iránti kérelmet
a megállapodásban részes feleknek, az egyéb kötelezetteknek megküldi, és bizonyítási eljárást folytat le, ennek során
a 36. § (6) és (7) bekezdésben foglaltaktól eltérhet.
(4) Ha a kérelem előterjesztésének helye van és a kérelem megalapozott, a bíróság 15 napon belül a végzéssel megállapítja
a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnését, egyébként a kérelmet végzéssel elutasítja.
A bíróság végzését az adósnak és a hitelezőknek kézbesíti, az egyéb kötelezettnek és a családi vagyonfelügyelőnek
pedig megküldi.
(5) Ha a bíróság megállapította a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnését, az erről szóló
végzést be kell jegyezni az ARE nyilvántartásba.
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36. Bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének bírósági megállapítása
94. §

(1) Bármelyik, a bírósági adósságrendezési egyezségkötésben részt vett hitelező az adós lakóhelye szerint illetékes
törvényszék székhelyén működő járásbíróság előtt kérheti a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya
megszűnésének megállapítását ha
a)
az egyezségben a szerződés futamidejét vagy törlesztési feltételeit úgy határozták meg, hogy az a mentesítő
bírósági határozattal lezárt egyezség időtartamán túlnyúlik, és
b)
az adós vagy adóstárs ebben az időszakban a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, ezért az érintett hitelező
vonatkozásában az adósságrendezési egyezség hatályának megszűnésére vonatkozóan megállapított feltétel
bekövetkezett.
(2) A kérelmet a Családi Csődvédelmi Szolgálat útján kell előterjeszteni. A Családi Csődvédelmi Szolgálat a kérelmet
8 napon belül továbbítja a bírósághoz és csatolja a bírósági adósságrendezési egyezség ARE nyilvántartásba történő
bejegyzésével összefüggő okiratokat.
(3) A bíróság a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének megállapítása iránti kérelmet
a megállapodásban részes feleknek, az egyéb kötelezetteknek megküldi, és bizonyítási eljárást folytat le, ennek során
a 36. § (6) és (7) bekezdésben foglaltaktól eltérhet.
(4) Ha a kérelem előterjesztésének helye van és a kérelem megalapozott, a bíróság 15 napon belül a végzéssel megállapítja
a bíróságon kívüli egyezség hatályának megszűnését.
(5) Ha a bíróság megállapította a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnését, az erről szóló végzést be kell
jegyezni az ARE nyilvántartásba.

37. A mentesítő határozat hatályon kívül helyezése
95. §

(1) Bármelyik, a bírósági adósságrendezési eljárásban részt vett hitelező a jogerős mentesítő határozat hatályon kívül
helyezését kérheti a korábban eljáró bíróság előtt a bíróság által az adósságrendezési eljárásban figyelembe nem vett
tényre, bizonyítékra vagy olyan jogerős bírósági vagy hatósági határozatra történő hivatkozással, amelynek alapján
megállapítható, hogy az adós vagy adóstárs a bírósági adósságrendezési eljárás alatt
a)
a bírósági adósságrendezésbe tartozó vagyont a hitelezők elől elvonta, eltitkolta, vagy
b)
valamely hitelezőt az e törvényben, a bírósági adósságrendezési egyezségben vagy az adósságtörlesztési
határozatban foglalt szabályok megszegésével előnyben részesített.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek akkor van helye, ha a hitelező az ott említett határozatról, tényről, bizonyítékról
a korábbi eljárás során önhibáján kívül nem szerzett tudomást.
(3) A kérelem előterjesztésének határideje hat hónap; ezt a határidőt a mentesítő határozat jogerőre emelkedésétől, ha
pedig a kérelem okáról a fél csak később szerzett tudomást, vagy csak később jutott abba a helyzetbe, hogy a kérelmet
előterjeszthesse, ettől az időponttól kell számítani. A tudomásszerzés időpontját elegendő valószínűsíteni.
(4) A mentesítő határozat jogerőre emelkedésétől számított öt év elteltével a kérelemnek helye nincs; e határidő
elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet.
(5) A kérelemben meg kell jelölni az (1) bekezdésben meghatározott tényeket és azok bizonyítékait, bírósági vagy más
hatósági határozatra hivatkozás esetén pedig a határozatot a kérelemhez mellékelni kell.
(6) A kérelem előterjesztése esetén a bíróság szerzi be az iratokat a Családi Csődvédelmi Szolgálattól.

96. §

(1) A bíróság a kérelem tárgyában 30 napon belül dönt. A bíróság a kérelmezőt, az érintett hitelezőt, az adóst és a családi
vagyonfelügyelőt írásban nyilatkoztatja. Az eljárás során bizonyításnak a Pp. szabályai szerint van helye.
(2) A bíróság a kérelmet hivatalból – az a)–c) pontban meghatározott esetben hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül –
elutasítja, ha
a)
a kérelem elkésett,
b)
a kérelem nem az előterjesztésre jogosulttól származik,
c)
a kérelmező a hiánypótlási felhívást követően a kitűzött határidő alatt a kérelmet (annak a szükséges részét)
nem vagy ismételten hiányosan nyújtotta be, és emiatt a kérelem nem bírálható el,
d)
a kérelmező az eljárási illetéket nem fizette meg.
(3) Ha a kérelem előterjesztésének nincs helye, azt a bíróság érdemi vizsgálat nélkül 15 napon belül végzéssel elutasítja.
(4) Ha a kérelem előterjesztésének helye van és a kérelem megalapozott, a bíróság 15 napon belül a mentesítő határozatot
végzéssel hatályon kívül helyezi, egyébként a kérelmet végzéssel elutasítja. A bíróság végzését az adósnak és
a hitelezőknek kézbesíti, az egyéb kötelezettnek és a családi vagyonfelügyelőnek pedig megküldi.
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(5) A mentesítő határozatot hatályon kívül helyező végzés jogerőre emelkedését követően a hitelezők az adóstól
követelhetik azon összegek megfizetését is, amely az adósságrendezési eljárásban elengedésre került, valamint
kérhetik a bírósági adósságrendezési eljárásban megfizetett nyilvántartásba-vételi díj megfizetését.
(6) Ha a bíróság a mentesítő határozatot végzéssel hatályon kívül helyezi, kötelezi az adóst, hogy a mentesítő határozat
hatályon kívül helyezése iránti eljárás illetékét a kérelmezőnek 15 napon belül fizesse meg.
(7) Az eljárást befejező végzését a bíróság az adósnak, a hitelezőknek és a végzéssel érintett egyéb kötelezettnek és
a családi vagyonfelügyelőnek kézbesíti.

IV. FEJEZET
JOGORVOSLATOK
38. Kifogás a bírósági adósságrendezési eljárásban
97. §

(1) A családi vagyonfelügyelőnek a bírósági adósságrendezés szabályait vagy az érintett jogát vagy jogos érdekét
lényegesen sértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: intézkedése) ellen
az adós, adóstárs, a hitelező és az egyéb kötelezett kifogást terjeszthet elő az adósságrendezési eljárást lefolytató
bírósághoz. A kifogás elbírálása szempontjából az adósságrendezési eljárás szabályainak lényeges megsértése
az olyan jogszabálysértés vagy mulasztás, amelynek az adósságrendezési eljárás lefolytatására, a bírósági hatósági
határozatokra, illetve a felek jogainak érvényesítésére érdemi kihatása volt.
(2) A családi vagyonfelügyelő intézkedése ellen bármilyen címen előterjesztett kérelmet kifogásnak kell tekinteni.
A kifogásban meg kell jelölni a kifogásolt intézkedést, és azt, hogy a kifogást előterjesztő az intézkedés
megsemmisítését vagy megváltoztatását milyen okból, mennyiben kívánja. A kifogást előterjesztő a családi
vagyonfelügyelő intézkedésének elmulasztása esetén a kifogásban kérheti a bíróságtól a lényeges jogszabálysértés
tényének megállapítását és a családi vagyonfelügyelőnek az elmulasztott intézkedés elvégzésére történő utasítását,
határidő tűzésével.
(3) A családi vagyonfelügyelő intézkedésével szemben ismételt kifogás benyújtására, abban új tény állítására, új
bizonyíték előadására akkor kerülhet sor, ha az a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzést követően jutott
a kifogást benyújtó fél tudomására, feltéve, hogy annak elbírálása számára kedvezőbb elbírálást eredményezett volna,
vagy ha az új tény, bizonyíték a családi vagyonfelügyelő jogszabálysértő intézkedésének alátámasztását bizonyítja.
(4) A kifogás előterjesztésekor az illetékekről szóló törvényben meghatározott illetéket is meg kell fizetni.
(5) A kifogást a családi vagyonfelügyelő kifogásolt intézkedésétől számított 15 napon belül kell benyújtani a bírósághoz.
A bíróság a kifogással összefüggésben 8 napon belül beszerzi a családi vagyonfelügyelő észrevételeit, és azokat
az adatokat, amelyek az intézkedések megtörténtét bizonyítják.
(6) Ha az intézkedés később jutott a kifogást előterjesztő tudomására, vagy a kifogás előterjesztésében a családi
vagyonfelügyelő intézkedésétől számított 15 napon túl is akadályozva volt, a kifogás előterjesztésének határidejét
a tudomásszerzéstől, illetőleg az akadály megszűnésétől kell számítani, amennyiben a kifogást előterjesztő a későbbi
tudomásszerzés vagy az akadályoztatás tényét kellően igazolja. A családi vagyonfelügyelő intézkedésétől számított 3
hónap eltelte után nem lehet kifogást előterjeszteni; e határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

98. §

(1) A bíróság a kifogást haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezését követő 15 munkanapon belül megvizsgálja annak
megállapítása érdekében, hogy nincs-e szükség hiánypótlásra, nincs-e helye áttételnek vagy a kifogás érdemi
vizsgálat nélküli elutasításának, és a szükséges intézkedéseket megteszi.
(2) A bíróság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a)
a kifogás elkésett,
b)
a kifogást nem az érintett nyújtotta be,
c)
a kifogás olyan intézkedés ellen irányul, amely nyilvánvalóan nem lényegesen jogszabálysértő, és a kifogásolt
intézkedés ezért nem sérti sem az adós, adóstárs, sem pedig a hitelezők érdekekeit,
d)
a kifogást felhívás ellenére hiányosan adták be,
e)
a kifogással támadott intézkedés ellen már korábban is benyújtottak kifogást, és ezt a bíróság már elbírálta,
f)
a kifogás benyújtója felhívás ellenére sem fizette meg a kifogás illetékét.
(3) A bíróság a kifogásról – ha a kifogás elbíráláshoz szükséges tények a benyújtott iratokból nem állapíthatók meg –
az érintettek nyilatkoztatása vagy okirati bizonyítás felvétele után, soron kívül határoz.
(4) A bíróság a kifogásról – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kifogásban foglalt kérelem keretei között dönt.
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(5) A bíróság a kérelem korlátaira tekintet nélkül megsemmisíti a családi vagyonfelügyelő intézkedését, és a családi
vagyonfelügyelőt új intézkedés megtételére kötelezi, ha az új intézkedés a bírósági adósságrendezés lényeges
szabályainak megsértése miatt szükséges. Ebben az esetben a bírósági végzésnek tartalmaznia kell az új intézkedés
meghozatalára vonatkozó utasításokat is.
(6) Ha a kifogásolt intézkedés a jogszabályoknak megfelel vagy nem lényegesen jogszabálysértő, a bíróság a kifogásolt
intézkedést hatályában fenntartja, és a kifogást elutasítja.
(7) A bíróság a kifogás tárgyában hozott jogerős végzését megküldi a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak is.
(8) Ha a bíróság a kifogást elutasítja, a kifogás előterjesztésének költségeit a kifogást benyújtó viseli. Minden más esetben
a kifogás előterjesztésének költségeit a Családi Csődvédelmi Szolgálat viseli.
(9) A bíróság a kifogás tárgyában hozott végzését a kifogás benyújtójának és a családi vagyonfelügyelőnek kézbesíti.
99. §

(1) A kifogást elutasító végzés ellen a kifogás benyújtója, a családi vagyonfelügyelő intézkedését megsemmisítő vagy
a családi vagyonfelügyelőt intézkedés megtételére utasító végzés ellen a családi vagyonfelügyelő fellebbezhet. Azt,
aki a kifogást elutasító végzés ellen nyilvánvalóan alaptalan fellebbezéssel él, a másodfokú bíróság pénzbírsággal (Pp.
120. §) sújthatja.
(2) Ha a családi vagyonfelügyelő az őt intézkedés megtételére utasító végzésnek nem tesz eleget, a bíróság a Családi
Csődvédelmi Szolgálatot 30 000 forinttól 200 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtja, amely ismételten is kiszabható.
(3) Ha a családi vagyonfelügyelő intézkedése súlyosan vagy ismételten sérti a jogszabályokat, veszélyezteti
az adósságrendezési eljárás szabályszerű lefolytatását, a bíróság a területi Családi Csődvédelmi Szolgálatot új családi
vagyonfelügyelő kijelölésére hívja fel.

39. Fellebbezés
100. § (1) Ha a fellebbezéshez a fél mellékletet csatol, azt kizárólag papír alapon, az ügyben eljáró bíróságnál nyújthatja be.
Egyéb esetekben az elektronikus iratbeadásra köteles fél nem elektronikus fellebbezését a bíróság hiánypótlási
felhívás kiadása nélkül hivatalból elutasítja.
(2) A bíróság a másodfokú bíróságnak 8 napon belül felterjeszti a fellebbezés elbírálása szempontjából szükséges
iratokat.
(3) Ha a fellebbezés elbírálásához a családi vagyonfelügyelőnél lévő irat is szükséges, ennek felterjesztésére a másodfokú
bíróság a családi vagyonfelügyelőt közvetlenül hívja fel.
(4) A másodfokú bíróság a fellebbezés elbírálása során a családi vagyonfelügyelő eljárását is vizsgálja, és ha az elsőfokú
határozatot hatályon kívül helyezi, a családi vagyonfelügyelő részére utasításokat adhat.
(5) A másodfokú határozatot 30 napon belül kell meghozni. A másodfokú határozatot a másodfokú bíróság, feleknek
a fellebbezéssel érintett egyéb kötelezettnek kézbesíti. A másodfokú bíróság az iratokat a végzése kézbesítése
igazolásának visszaérkezését követően küldi vissza az elsőfokú bíróságnak.

40. Felülvizsgálat
101. § (1) Felülvizsgálatnak a jogerős
a)
bírósági adósságrendezés elrendelését elutasító,
b)
adósságrendezési eljárást megszüntető,
c)
adósságtörlesztésről szóló,
d)
mentesítő,
e)
mentesítő végzést hatályon kívül helyező,
f)
bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnését megállapító, és
g)
bírósági adósságrendezési egyezség hatályának megszűnését megállapító
végzéssel szemben van helye.
(2) A Pp. 271. § (2) bekezdésének az alkalmazása során a felülvizsgálati kérelemben vitatott értéket a bírósági
adósságrendezés elrendelésekor lejárt követelések tőkeösszege és kamata alapján meghatározott ügyérték alapján
kell számítani, ha a felülvizsgálati kérelemben nem jelölték meg a vitatott értéket.
(3) A felülvizsgálatra a fellebbezés szabályait megfelelően alkalmazni kell.
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41. Perújítás
102. § (1) A bíróság által jogerős végzéssel jóváhagyott mentesítő határozata, valamint a mentesítő határozat hatályon kívül
helyezése ellen perújításnak van helye.
(2) Perújítási kérelem előterjesztése esetén a bíróság szerzi be az iratokat a családi vagyonfelügyelőtől, illetve a Családi
Csődvédelmi Szolgálattól.
(3) Az eljárást befejező határozatát a bíróság az adósnak, a hitelezőknek és a határozattal érintett egyéb kötelezettnek
kézbesíti, az elsőfokú bíróságnak és a családi vagyonfelügyelőnek pedig a kézbesítés időpontjairól történő
tájékoztatással elektronikusan megküldi. A bíróság az ügy papír alapú iratait a családi vagyonfelügyelőnek küldi meg.

V. FEJEZET
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
42. Hatályba léptető rendelkezés
103. §		
Ez a törvény 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

43. Átmeneti rendelkezések
104. § (1) 2016. szeptember 30-áig csak az az adós, adóstárs kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, akinek a Hpt. szerinti
belföldön székhellyel vagy fiókteleppel bejegyzett pénzügyi intézménnyel
a)
deviza vagy devizaalapú kölcsönszerződés és lízingszerződés tekintetében 2015. április 30-án
b)
forintalapú kölcsönszerződés és lízingszerződés tekintetében 2015. szeptember 30-án – a Kúriának a pénzügyi
intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb
rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: Elszámolási tv.) alapján – a pénzügyi intézmény
által küldött elszámolás vagy egyenlegértesítő szerint lakóingatlanra vonatkozóan jelzáloghitel- vagy lízingdíjhátraléka van, és emiatt a pénzügyi intézmény a szerződést felmondta vagy lejárttá tette, vagy
c)
az adós, adóstárs ellen olyan végrehajtási eljárás van folyamatban, amelyben az adós, adóstárs, egyéb
kötelezett jelzáloggal terhelt lakóingatlanát a hitelező végrehajtási eljáráson kívüli értékesítésre kijelölte, vagy
az adós, adóstárs egyéb kötelezett lakóingatlanát végrehajtási eljárásban már lefoglalták, vagy a zálogjogosult
kielégítési joga a Vht. 114/A. §-a alapján megnyílt, és az említett okok alapján a lakóingatlant a Vht. 7. §
(2) bekezdése értelmében árverésre kitűzhetik, és
d)
az adós vagy adóstárs
da)
tulajdonában álló lakóingatlant kölcsönszerződés biztosítékául pénzügyi intézmény javára jelzálogjog
terheli, és ez a lakóingatlan az adós, az adóstárs vagy ezek közeli hozzátartozójának a bejelentett és
tényleges lakóhelye 2015. május 15-én vagy
db)
pénzügyi intézménnyel kötött lízingszerződést olyan lakóingatlanra, amely az adós az adóstárs vagy
az említettek közeli hozzátartozójának bejelentett és tényleges lakóhelye 2015. május 15-én.
(2) 2016. szeptember 30-áig az (1) bekezdésben említett adós tartozásáért helytállni köteles adóstárs, dologi kötelezett,
kezes is kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, ha megfelel az e törvény szerinti feltételeknek és az adós
kötelezettségei megfizetésére vonatkozóan a jogosult a teljesítésre felszólította vagy felszólítja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adósságrendezési eljárás kezdeményezésére vonatkozó határidő
a)
az Elszámolási tv. 13. § (1) bekezdése alapján a 2015. április 30-ai elszámolási határidővel érintett fogyasztók
esetében 2015. október 31-e – ha pedig a hitelszerződés, pénzügyi lízingszerződés később kerül felmondásra,
akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap, –
b)
az Elszámolási tv. 13. § (2) bekezdésében említett ügyleteknél a 2015. szeptember 30-ai elszámolási határidővel
érintett fogyasztók esetében az elszámolás kézhezvételétől számított 60 nap, – ha pedig később kerül
felmondásra a hitelszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 60 nap –,
c)
a (2) bekezdés szerinti esetekben említett személyek esetében a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított
60 nap,
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d)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ha pedig az Elszámolási tv. vagy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire
vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény
alapján a pénzügyi intézmény vagy a felügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkörében eljáró Felügyelet polgári
peres eljárást indított, az eljárásban hozott bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 nap.
A (3) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A (3) bekezdésben említett határidők lejártát követő 60. napig az adóssal, az adóstárssal, az egyéb egyetemleges
kötelezettel, a kezessel, valamint a dologi kötelezettel szemben – az adóssal, adóstárssal szemben fennálló követelések
behajtása iránt folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban, továbbá az adós vagyonára vonatkozó bíróságon kívüli
értékesítésére irányuló eljárásban – a lefoglalt ingatlanvagyon, illetve a zálogjoggal terhelt lakóingatlan értékesítésére
irányuló olyan eljárási cselekmény nem foganatosítható, amely alapján a vevők érvényesen ajánlatot tehetnek. A nem
foganatosítható intézkedésekre vonatkozó határidők megszakadnak. A lakóingatlan értékesítésére vonatkozóan
az adós kérésére a végrehajtó értesítést küld az adós lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, kivéve,
ha a jegyző értesítésére a Vht. 138/C. §-ában és 154/A. § (11) bekezdésében foglaltak szerint már sor került.
E § rendelkezéseit kell alkalmazni azokban a végrehajtási eljárásokban is, amelyekben a kölcsönszerződésből eredő
követelést biztosító zálogszerződésben vagy kezesi kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltak kikényszerítése
a végrehajtás tárgya, vagy az eljárás végrehajtást kérője, illetve adósa a kölcsönszerződésben vagy abból eredő
követelést biztosító szerződésben részes fél jogutódja.
A 2016. szeptember 30-áig kezdeményezett adósságrendezésre tekintettel az adósnak az adósságrendezés
kezdeményezéséről szóló értesítése kézhezvételétől – ilyen értesítés hiányában pedig az adósságrendezés
kezdeményezésének az ARE nyilvántartásban történő bejegyzésétől – a korábban elrendelt végrehajtás alapján
vagy végrehajtáson kívüli zálogértékesítés keretében újabb árverési hirdetményt csak az (5) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével lehet közzétenni. A már közzétett árverési hirdetményt vissza kell vonni, az árverést abba
kell hagyni, kivéve, ha az árverésen már érvényes licitajánlat érkezett. E bekezdéstől eltérően a romlandó dolgok
értékesítését le lehet folytatni, és a befolyt vételárat a további intézkedésig végrehajtói letéti számlán kezeli.
Az e bekezdés megsértésével tett jognyilatkozat, illetve létrejött ügylet mindenkivel szemben hatálytalan, az alapján
senki nem szerez tulajdont.
Családi vagyonfelügyelő 2018. január 1-jéig olyan kormánytisztviselő vagy büntetlen előéletű, munkavégzésre
irányuló vagy tartós megbízási jogviszonyban, álló személy is lehet, aki jogi vagy közgazdasági végzettséggel
rendelkezik, és 2018. január 1-jéig közigazgatási vizsgát vagy jogi szakvizsgát tesz.
Ha az adóssal, adóstárssal vagy az egyéb kötelezettel szemben fennálló követelés devizaneme az egyes fogyasztói
kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló
2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Forintosítási tv.) 15. §-a alapján került módosításra, a 41. § (5) bekezdése
és 56. § (2) bekezdése alapján a hitelezőt megillető kamatmérték nem haladhatja meg a Forintosítási tv. 11. §-ában
meghatározott mértékeket.

105. §		
2016. október 1-jétől az az adós, adóstárs kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, aki megfelel az e törvény
7. és 9. §-a szerinti feltételeknek, és nem esik a 8. § szerinti kizáró okok alá, továbbá akinek a tartozásai meghaladják
az adósságrendezésbe vonható, belföldön található vagy hozzáférhető vagyonát, de nem érik el a vagyon 200%-át.
E rendelkezés szempontjából a vagyonba beleértendő az adós öt évre számított, adósságrendezésbe vonható várható
bevétele is, de nem tartozik bele a 6. § (2) bekezdés szerinti várható bevétel.

44. Felhatalmazó rendelkezések
106. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a)
az adós, adóstárs lakhatási feltételei megtartására szolgáló ingatlana meghatározására vonatkozó szabályokat,
a méltányolható lakásigényt meg nem haladó jellemzőkkel bíró ingatlan megállapításának szabályait,
b)
az adós, adóstárs és a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozók számára a lakhatásuk biztosítására
bérleti vagy használati díjként jóváhagyott összeg meghatározásának elveit,
c)
az adós, adóstárs vagyoni elemeinek az adós vagy családi vagyonfelügyelő által történő értékesítésének
részletes szabályait, valamint az értékesítési költségek viselésére vonatkozó szabályokat,
d)
az adós vagyoni elemei forgalmi értékének megállapítására vonatkozó szabályokat,
e)
az adósságrendezésbe nem tartozó vagyont és bevételeket,
f)
az egyéb kötelezettnek az adósságrendezési eljárásban való részvételével összefüggő részletes szabályokat,
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g)

a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban kötött megállapodásban, illetve a bírósági adósságrendezési
egyezségben az adóst, adóstársat a jelzáloghitellel összefüggésben terhelő törlesztési részletek megfizetéséhez
nyújtandó állami törlesztési támogatás feltételeit, a törlesztési támogatás megállapításával, folyósításával,
felhasználásával és felhasználásának ellenőrzésével összefüggő szabályokat,
h)
a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő közreműködésének részletes feladatait
a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban,
i)
a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatait, ideértve az eljárásban
részt vevő személyek, szervezetek közötti kapcsolattartás szabályait és az együttműködési megállapodások
megkötésével, kötelező tartami elemeivel összefüggő szabályokat is,
j)
a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál a családi vagyonfelügyelők feletti szakmai felügyelettel összefüggő
szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben meghatározza
a)
a bíróságon kívüli adósságrendezés során a főhitelező és az adós közötti kapcsolattartás, valamint a főhitelező
és a Családi Csődvédelmi Szolgálat közötti elektronikus kapcsolattartás szabályait, a főhitelezőnek
az adósságrendezést kezdeményezni kívánó és az adósságrendezési eljárás alatt álló személyek számára
ügyfélszolgálat létrehozásával és fenntartásával összefüggő kötelezettségeit,
b)
az adósságrendezés kezdeményezéséhez benyújtandó dokumentumok, űrlapok kötelező tartalmi elemeit,
formátumát, formai követelményeit,
c)
az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével és a környezettanulmány kötelező
tartalmával összefüggő részletes szabályokat, a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak a környezettanulmány
elvégzésében történő közreműködését, a környezettanulmányról felvett jegyzőkönyv tartalmát,
a környezettanulmány elvégzéséért fizetendő díjat a környezettanulmány díjának viselésére vonatkozó
szabályokat,
d)
a bíróság és a felek közötti elektronikus kapcsolattartás részletes szabályait – ideértve a regisztrációt, kézbesítést
és más irattovábbítást is –,
e)
a családi vagyonfelügyelő és az adós, adóstárs között – az adós, adóstárs gazdálkodására, vagyonnak,
bevételeinek nyilvántartására, a törlesztési kötelezettség teljesítésére, az említettekkel történő elszámolásra
vonatkozó – együttműködési rendre, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb
kötelezett és a felek, illetve a családi vagyonfelügyelő közötti együttműködésre vonatkozó keretszabályokat,
f)
az ARE nyilvántartásból történő adatszolgáltatás részletes szabályait, az adatszolgáltatásért, valamint az ARE
nyilvántartás adatairól kiállítandó tanúsítványért a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjat,
g)
az adósságtörlesztési végzés végrehajtására nyitott folyószámlák megnyitásával, kezelésével, a számla feletti
rendelkezési jog gyakorlásával, a számlaműveletek feletti ellenőrzéssel összefüggő szabályokat.

VII. FEJEZET
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
45. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
107. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 16. §-a a következő (2f ) bekezdéssel egészül ki:
„(2f ) Ha a magánszemély vagyonszerző a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény rendelkezései
szerint bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezést kezdeményezett és az említett eljárások időszaka alatt
a lakóház építésére alkalmas telektulajdont értékesítik, akkor a 87. § (2) bekezdése nem alkalmazható, továbbá – ha
a telektulajdont megszerző vevő nyilatkozik arról, hogy a megszerzett telek után az (1) bekezdés g) pontja szerinti
mentességet igénybe kívánja venni vagy a telektulajdont megszerzőnek a telekre elővásárlási joga van – az említett
eljárások alá vont magánszemélynek a (2a) bekezdés szerint felfüggesztett illetéket nem kell megfizetni.”
(2) Az Itv. 17. § (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:
(Mentes az ajándékozási illeték alól)
„z) összeghatárra tekintet nélkül a természetes személyek bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezési eljárásában
a hitelezők által adós javára elengedett követelés, továbbá az adósságtörlesztési határozatban és a mentesítési
határozatban az az összeg, amit nem kell az adósnak a hitelezők számára megfizetnie;”
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(3) Az Itv. 26. §-a a következő (2f ) bekezdéssel egészül ki:
„(2f ) Ha a magánszemély vagyonszerző a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény rendelkezései
szerint bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezést kezdeményezett, és az említett eljárások időszaka alatt
a lakóház építésére alkalmas telektulajdont értékesítik, akkor a 87. § (2) bekezdése nem alkalmazható, továbbá – ha
a telektulajdont megszerző vevő nyilatkozik arról, hogy a megszerzett telek után az (1) bekezdés a) pontja szerinti
mentességet igénybe kívánja venni vagy a telektulajdont megszerzőnek a telekre elővásárlási joga van – az említett
eljárások alá vont magánszemélynek a (2a) bekezdés szerint felfüggesztett illetéket nem kell megfizetni.”
(4) Az Itv. 43. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A csődeljárás, a felszámolási eljárás, továbbá a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárása során
benyújtott kifogás, valamint a végrehajtási kifogás illetéke 15000 forint. Ha a kifogás alapos, a bíróság a kifogásnak helyt
adó döntésében hivatalból rendelkezik a kifogás illetékének a kifogást előterjesztő részére történő visszatérítéséről.”
(5) Az Itv. A következő címmel és 44/A. §-sal egészül ki:

„Természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásainak illetéke
44/A. § (1) A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárása kezdeményezésének illetéke 30 000 forint,
amely magában foglalja az egyezségkötési eljárás és a mentesítési eljárás illetékét is.
(2) A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában az egyezségmódosítás, valamint
az adósságtörlesztési határozat módosítása kezdeményezésének illetéke 15 000 forint.
(3) A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában az adós vagy a hitelező által az eljárás
megszüntetése iránti kérelem illetéke 30 000 Forint.
(4) A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában az adós örököse (örökösei) jogutódként történő
bevonása iránti kérelem illetéke 15 000 forint.
(5) A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a mentesítő határozat hatályon kívül helyezése
iránti kérelem illetéke 30 000 forint.
(6) A bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnésének megállapítására irányuló kérelem,
valamint a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének megállapítására irányuló kérelem illetéke
30 000 forint.”
(6) Az Itv. 47. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában az ügy érdemében hozott végzés elleni
fellebbezés illetéke 30 000 forint, minden más esetben 10 000 forint.”
(7) Az Itv. 50. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A természetes személyek adósságrendezési eljárásaiban hozott végzés elleni felülvizsgálat, illetve perújítás
illetéke 30 000 forint.”
(8) Az Itv. melléklete a következő címmel és XXV. ponttal egészül ki:

„Természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezési nyilvántartásba történő
bejegyzés törlésére irányuló kérelem illetéke
XXV. Természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezési nyilvántartásba történő bejegyzések
törlésére irányuló kérelem illetéke 10 000 forint.”

46. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
108. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. §-a a következő
z) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„z) az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a központi
szervtől.”

47. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása
109. §		
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/B. § (1) bekezdése a következő
n) ponttal egészül ki:
(A pénztártitok és az üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró)
„n) a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal,
családi vagyonfelügyelővel, bírósággal”
(szemben, e szerveknek a pénztárhoz intézett írásbeli megkeresése esetén.)
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48. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
110. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) a következő 138/C. §-al egészül ki:
„138/C. § Lakóingatlan lefoglalásának tényét a végrehajtást kérő, a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozat
részére történt kézbesítése után, köteles bejelenteni az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőnek, aki a bejelentésről
8 napon belül igazolást állít ki. Az igazolást a végrehajtást kérő köteles megküldeni a végrehajtónak.”
(2) A Vht. 147. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 138/C. § alkalmazásában lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartásban üdülő rendeltetési jelleggel nyilvántartott
ingatlan, ha az ingatlan címe megegyezik az adós lakóhely igazolására szolgáló személyazonosító okmányában
megjelölt címmel és lakóhelye a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben az ingatlanban
volt.”
(3) A Vht. 154/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha a kiköltözésre az (1) és (5) bekezdésben foglalt időpontig nem került sor az árverési vevő a kiköltözési határidő
lejártát követő 15. napig kérelmezheti az ingatlan kiürítését.”
(4) A Vht. 154/A. §-a a következő (11)–(13) bekezdésekkel egészül ki:
„(11) Az árverési vevő köteles a 138/C. § szerinti igazolást kiállító jegyzőnél – ha a 138/C. § alapján a végrehajtást kérő
nem tett bejelentést, akkor az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőnél – bejelenteni, hogy az ingatlan kiürítésére
irányuló kérelmet terjesztett elő, amelyről a jegyző 8 napon belül igazolást állít ki. Az igazolást az árverési vevő köteles
megküldeni a végrehajtónak.
(12) A végrehajtó az árverési vevő kérelmére – szükség esetén rendőrség közreműködésével – akkor intézkedik
az ingatlan kiürítése iránt a 182. § és a 182/A. § megfelelő alkalmazásával, ha a (11) bekezdés szerinti, a jegyző által
igazolt bejelentéstől számított 60 nap eltelt.
(13) Az ingatlan kiürítése során a végrehajtást kérő jogai és kötelezettségei az árverési vevőt illetik meg, illetve terhelik.”
(5) A Vht. 303/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E törvénynek a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvénnyel megállapított
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
(6) A Vht. 139. § (1) bekezdésében a „45 nap eltelt” szövegrész helyébe a „45 nap vagy a 138/C. § szerinti – a jegyző által
igazolt – bejelentéstől számított 60 nap eltelt” szöveg lép.

49. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
111. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 58. §-a a következő (9a) bekezdéssel
egészül ki:
„(9a) Az (1)–(9) bekezdésben foglalt rendelkezésektől függetlenül nem kell jövedelmet megállapítani az ingó
vagyontárgyak átruházására tekintettel megszerzett bevétel után, ha azt az adózó – a természetes személyek
adósságrendezéséről szóló törvényben szabályozott bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, bírósági
adósságrendezési egyezség vagy adósságtörlesztési határozat alapján – teljes egészében a tartozásai megfizetésére
fordítja. Abban az esetben, ha a bevételt a magánszemély csak részben fordítja a tartozásai megfizetésére, akkor azt
a jövedelemrészt kell megállapítani, amely a tartozások megfizetésére fordított bevétel és a teljes bevétel különbözete
alapján meghatározható.”
(2) Az Szja. tv. 62. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem kell jövedelmet megállapítani az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházására tekintettel megszerzett bevétel
után, ha azt a bevételt az adózó a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényben szabályozott
bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, bírósági adósságrendezési egyezség vagy adósságtörlesztési
határozat alapján teljes egészében a tartozásai megfizetésére fordítja. Abban az esetben, ha a bevételt a magánszemély
csak részben fordítja a tartozásai megfizetésére, akkor azt a jövedelemrészt kell megállapítani, amely a tartozások
megfizetésére fordított bevétel és a teljes bevétel különbözete alapján meghatározható.”
(3) Az Szja tv. 1. számú melléklete a következő 7. 29. ponttal egészül ki:
(7. egyéb indokkal adómentes)
„7.29. a természetes személyek adósságrendezési eljárásában
a) az adóssal, adóstárssal a bíróságon kívüli adósságrendezés során kötött megállapodásban vagy a bírósági
adósságrendezési eljárásban kötött egyezségkötés, valamint az egyezség módosítása során elengedett követelés,
b) az a követelés, amelyet az adósnak a bírósági adósságrendezési eljárásban az adósságtörlesztési határozat,
az adósságtörlesztési határozat módosítása, valamint a mentesítő határozat alapján nem kell megfizetnie,
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c) a hitelezőkkel kötött megállapodásban, egyezségben, a bíróság által hozott adósságtörlesztési határozatban
az adós számára meghatározott adósságrendezési kötelezettség teljesítése érdekében települési önkormányzattól,
munkáltatótól, közhasznú szervezettől vagy egyházi jogi személytől kapott támogatás vagy adomány, ha annak
egy naptári évben egy adományozótól juttatott összege havi átlagban nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének másfélszeresét.”

50. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása
112. §		
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 37. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást
teljesíteni:)
„g) az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő polgár
családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, állampolgárságának,
lakcímének változásáról, az érintett elhalálozásáról.”

51. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása
113. §		
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 79. § (1) bekezdése a következő
p) ponttal egészül ki:
(A pénztártitok és üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró)
„p) a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal,
családi vagyonfelügyelővel, bírósággal”
(szemben, e szerveknek a pénztárhoz intézett írásbeli megkeresése esetén.)

52. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
114. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. § (1) bekezdése a következő 33. ponttal egészül ki:
(Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:)
„33. a jogosult természetes személlyel szemben megindított adósságrendezési eljárás”.
(2) Az Inytv. 17. § (2) bekezdésében a „31–32.” szövegrész helyébe a „31–33.” szöveg lép.

53. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
115. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A járműnyilvántartás tartalmazza a természetes személlyel szemben megindított bírósági adósságrendezési
eljárás tényét.”
(2) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül
ki:
(A nyilvántartásból igényelhetik)
„z) a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő a természetes személyek adósságrendezéséről
szóló törvény szerinti feladataik ellátásához a járműtulajdonos (üzembentartó) 9. § (1), (1a) és (3) bekezdésében
meghatározott adatait és a tulajdonosváltozásra vonatkozó adatokat, és csoportos adatszolgáltatást a természetes
személy mint járműtulajdonos járműveire a 9. § (2) bekezdésben felsorolt adatokat.”
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54. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása
116. § (1) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 157. § (1) bekezdése
a következő t) ponttal egészül ki:
(A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn)
„t) a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi
vagyonfelügyelővel, bírósággal”
[szemben, ha az a)–j), n), 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 k)–m) és p)–r) 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.]
(2) A Bit. 157. § (1) bekezdés záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„szemben, ha az a)–j), n), s) és t) 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 k)–m) és p)–r) 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.”

55. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
117. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 133. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Magánszemély esetében a fizetési könnyítés az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelmen kívül hagyásával
is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése
családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent. Magánszemély vagy
egyéni vállalkozó esetében a fizetési könnyítés az (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés figyelmen kívül
hagyásával is engedélyezhető, ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy
pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztőrészleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett
hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során.”
(2) Az Art. 133. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A pótlékok kiszabása kivételes méltánylást érdemlő esetben mellőzhető. Ilyen oknak tekintendő az is, ha
a magánszemély vagy egyéni vállalkozó részére az adóhatóság a fizetési könnyítést pénzügyi intézménnyel szemben
fennálló, hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján keletkezett fizetési kötelezettségei
törlesztőrészleteinek megemelkedése vagy az említett szerződések felmondása miatt, vagy az általa kezdeményezett
adósságrendezési eljárásra tekintettel engedélyezte. Az (5) bekezdés a) és c) pontjában említett pótlékokra
egyebekben a késedelmi pótlékra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

56. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása
118. §		
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 118. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]
„l) a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal,
családi vagyonfelügyelővel, bírósággal”
(szemben, e szerveknek a befektetési vállalkozáshoz, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatóhoz intézett írásbeli megkeresése
esetén.)
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57. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása
119. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 3. § (2) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem lehet egyéni vállalkozó)
„a) kiskorú személy, valamint aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll,”
(2) Az Evectv. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.”
(3) Az Evectv. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, megszüntetésének bejelentése, továbbá az egyéni vállalkozói
igazolvány igénylése
a) elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy
b) a Hatóságnál
kezdeményezhető.”
(4) Az Evectv. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés során kitöltött bejelentési űrlap írásbeli jognyilatkozatnak
minősül.”
(5) Az Evectv. 9. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a következő f ) ponttal egészül ki:
[A 7. § (3) bekezdése szerinti igazolás tartalmazza:]
„e) az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét és nyilvántartási számát, valamint
f ) a 6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adatokra vonatkozó nyilatkozat kivonatát.”
(6) Az Evectv. 11. § (1) bekezdése a következő j)–l) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása, illetve más
egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, az egyéni vállalkozók tevékenységének átláthatóbbá tétele,
a jogszabályoknak megfelelő működés ellenőrzése érdekében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti:)
„j) ha az egyéni vállalkozó halála esetén a 17. § (1) bekezdése szerint a tevékenység folytatására kerül sor, az egyéni
vállalkozói tevékenység özvegy, illetve örökös általi folytatásának tényét,
k) ha az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet a 17. § (2) bekezdése
szerint a törvényes képviselő folytatja, a tevékenység folytatásának tényét, a törvényes képviselő természetes
személyazonosító adatait, lakcímét, valamint
l) elektronikus dokumentumtárként a megtett bejelentéseket és az azokkal összefüggésben kiállított értesítéseket.”
(7) Az Evectv. 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartást vezető szerv a 11. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatok változását a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást, valamint a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerv értesítése alapján vagy
a nyilvántartásba történő bekérdezés útján, hivatalból jegyzi be a nyilvántartásba.
(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást, valamint a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerv
haladéktalanul értesíti a nyilvántartást vezető szervet az egyéni vállalkozó halálának tényéről, valamint időpontjáról.”
(8) Az Evectv. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, azzal, hogy
közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat.
(2) Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott
képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő
rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési
követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A képesítési
követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni.”
(9) Az Evectv. 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát
képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.”
(10) Az Evectv. 17. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes
képviselője az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását
az e törvényben meghatározottak szerint – az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat
jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül – a Hatóságnál személyesen bejelenti.
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(3) A tevékenység folytatásának kezdete az (1) bekezdésben foglalt esetben az egyéni vállalkozó halálát,
a (2) bekezdésben foglalt esetben az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre
emelkedését követő nap.”
Az Evectv. 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szünetelés, valamint a szüneteltetett tevékenység folytatásának bejelentésére és nyilvántartásba vételére
a 6. és 7. §-t kell alkalmazni azzal, hogy az értesítés az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, a 9. § a) és b) pontjában
meghatározott adatokat, valamint a szünetelés bejelentése esetén a szünetelés kezdő, a szüneteltetett tevékenység
folytatásának bejelentése esetén pedig a szünetelés kezdő és záró időpontját tartalmazza.”
Az Evectv. 19. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik)
„d) az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján,”
Az Evectv. 19. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a következő g) ponttal
egészül ki:
(Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik)
„f ) a 3. § (2) bekezdés b), illetve c) pontjaiban meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén, a 19/B. §-ban foglalt
összeférhetetlenség megállapításakor, valamint
g) ha az egyéni vállalkozó a 18. § (1) bekezdésben foglalt időpontig nem jelentette be az egyéni vállalkozói tevékenység
folytatását vagy megszüntetését, a szünetelés kezdőnapját követő öt év elteltét követő napon.”
Az Evectv. 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése alapjául szolgáló tényről)
„a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, valamint a 17. § (1) és (2) bekezdés szerinti tények igazolása
érdekében, az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén a Hatóság, halála esetén a Hatóság vagy
a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, illetve a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerv,”
(elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet.)
Az Evectv. 19. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha)
„a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a tevékenység folytatását kizáró
ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel,”
Az Evectv. 19/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel
ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.”
Az Evectv. „Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése” alcíme a következő 19/B. és 19/C. §-sal egészül ki:
„19/B. § (1) A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozói jogviszony fennállásának időtartama alatt lefolytatott
hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy az egyéni vállalkozó esetében nem áll-e fent a 3. § (2) bekezdés
b) vagy c) pontjában meghatározott kizáró ok, továbbá, hogy nem áll-e valamely tevékenysége tekintetében
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a nyilvántartást vezető szerv – a bűnügyi nyilvántartási rendszerről
szóló törvényben az adatigényléshez előírt adatok közlésével az arra előírt feltételek szerint – az egyéni vállalkozói
tevékenység folytatására való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából adatot igényelhet és vehet át a bűnügyi
nyilvántartó szervtől, a bűnügyi nyilvántartó szerv pedig az adatigénylés alapján a nyilvántartást vezető szerv számára
adatot továbbít arra a tényre vonatkozóan, hogy a bűnügyi nyilvántartásokban szerepel-e az egyéni vállalkozóra
vonatkozó, a 3. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kizáró okot megalapozó adat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozó nyilvántartásban
szereplő tevékenységi köreinek megjelölésével, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott
feltételek szerint, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából
adatot igényelhet és vehet át a bűnügyi nyilvántartó szervtől, a bűnügyi nyilvántartó szerv pedig az adatigénylés
alapján a nyilvántartást vezető szerv számára adatot továbbít arra a tényre vonatkozóan, hogy az egyéni vállalkozó
a megjelölt tevékenységi körökre vonatkozóan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(4) A nyilvántartást vezető szerv az ellenőrzés során a (2) és (3) bekezdés szerint megismert tényre vonatkozó adatokat
az ellenőrzés befejezéséig – ha az ellenőrzés alapján hivatalból az egyéni vállalkozó tevékenység megtiltására irányuló
eljárást indít, annak jogerős befejezéséig – kezelheti.
19/C. § Ha az egyéni vállalkozó rosszhiszeműen jár el, vagy valótlan adatot szolgáltat, a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló törvény szerint eljárási bírsággal sújtható.”
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(18) Az Evectv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 38/A. és 38/B. §-sal egészül ki:
„38/A. § (1) A természetes személyek adósságrendezéséról szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv2.)
hatálybalépését követő 90 napon belül a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartása valamint
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás és a központi idegenrendészeti nyilvántartás adatainak összevetésével
kapcsolati kódot képez.
(2) Amennyiben kapcsolati kód képzésére adateltérés miatt nincs lehetőség, a nyilvántartást vezető szerv a Hatóság
közreműködésével gondoskodik az adateltérés megszüntetéséről.
38/B. § A Módtv2. hatályba lépését követő 30 napon belül az egyéni vállalkozó adatai közül az értesítési címet
a nyilvántartást vezető szerv hivatalból törli a nyilvántartásból.”
(19) Az Evectv.
a)
3/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „11. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe „19/B. §” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdésében az „a jogorvoslatra” szövegrész helyébe az „a hatósági ellenőrzésre, a jogorvoslatra,
az eljárási bírság kiszabására” szöveg,
c)
5. § (2) bekezdés a) pontjában a „személyesen a Hatóság útján” szövegrész helyébe az „a Hatóság útján” szöveg,
d)
7. § (3) bekezdésében a „meghatározott adatokat tartalmazó igazolást” szövegrész helyébe a „meghatározott,
a nyilvántartásba bejegyzett adatokat tartalmazó értesítést (a továbbiakban: értesítés)” szöveg,
e)
7. § (5) bekezdésében, 14. § (6) bekezdésében, 18. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 19. § (4) bekezdésében
az „az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet,” szövegrész
helyébe az „az állami adóhatóságot” szöveg,
f)
7. § (5) bekezdésében és 9. §-ában az „igazolás” szövegrész helyébe az „értesítés” szöveg,
g)
9. § a) pontjában a „bejelentés” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vétel” szöveg,
h)
11. § (1a) bekezdésében a „b)–i)” szövegrész helyébe a „b)–k)” szöveg,
i)
13. § (3) bekezdésében az „a közigazgatási szerv közfeladatai” szövegrész helyébe az „a közigazgatási szerv
közfeladatai, valamint a jogi képviselő jogi képviselettel kapcsolatos feladatai” szöveg,
j)
14. § (1) bekezdésében a „vállalkozó a nyilvántartásban” szövegrész helyébe a „vállalkozó – természetes
személyazonosító adatai, lakcíme és állampolgársági adata kivételével – a nyilvántartásban” szöveg,
k)
14. § (5) bekezdésében az„a visszaigazolás” szövegrész helyébe az„az értesítés az egyéni vállalkozó nyilvántartási
számát,” szöveg,
l)
17. § (1) bekezdésében a „bejelenti” szövegrész helyébe az „a Hatóságnál személyesen bejelenti” szöveg,
m)
19. § (4) bekezdésében a „c) pontjának” szövegrész helyébe a „c) és e) pontjának” szöveg
lép.
(20) Hatályát veszti az Evectv.
a)
3/A. § (2) bekezdés e) pontjában az „– ellenőrzési terv alapján –” szövegrész,
b)
6. § (1) bekezdés a) pontjában és 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „értesítési címét,” szövegrész,
c)
11. § (1) bekezdés h) pontjában a „valamint” szövegrész,
d)
11. § (5)–(6) bekezdése,
e)
14. § (3) és (4) bekezdése,
f)
17. § (4) bekezdése,
g)
19. § (3) bekezdés b) pontja,
h)
39. § (1) bekezdése.

58. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása
120. § (1) A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) 2. § (1) bekezdés
f ) pontja a következő 6. alponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában
f) referencia adat szolgáltató]
„6. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárásokban
eljáró Családi Csődvédelmi Szolgálat.”
(2) A KHR tv. 2. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
szerinti eljárásokban meghatározott feladatai ellátása körében adatszolgáltatási, hiteljelentési, tranzakciós és kezelési
díj fizetésére nem köteles.”
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(3) A KHR tv. 5. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését megelőzően a referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozástól átveszi)
„a) természetes személy ügyfél esetében – ha a (3) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozatában ahhoz hozzájárult –
a (2) bekezdés szerinti, a melléklet II. fejezetének 1.1–1.4 és 1.6 pontjai szerinti referenciaadatokat,
b) természetes személy ügyfél esetében – ha a (3) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozatában nem járult hozzá adatai
lekérdezéséhez – a melléklet II. fejezetének 1.5 pontja szerinti, továbbá a 11–13/A. §-ban foglaltak alapján a KHR-ben
nyilvántartott referenciaadatokat [melléklet II. fejezet 1.1, 1.2 pont e)–g) alpont, 1.3–1.4 pont, 1.6 pont],”
(4) A KHR tv. 6. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az e törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a referenciaadat-szolgáltató – az ügyfélvédelmi szabályok
figyelembevételével – öt munkanapon belül köteles az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
részére írásban átadni. A határidő számításának kezdete)
„f ) a 13/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az adósságrendezési eljárás kezdeményezése benyújtásának
dátuma.”
(5) A KHR tv. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 4. § (1), (3), (6), (7) és
(9) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása érdekében a Magyar Nemzeti Bank a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozástól
a) vállalkozásokkal kapcsolatban – ide nem értve az egyéni vállalkozót – a melléklet II. fejezet 2.1 pont d) alpontjában,
valamint a 2.2 pontjában meghatározott adatokra vonatkozóan,
b) természetes személyekkel és egyéni vállalkozókkal kapcsolatban a melléklet II. fejezet 1.2. pont b), c)–g), i) és
j) alpontjában meghatározott adatokra, valamint a szerződés típusára vonatkozóan,
feladatköre megjelölésével az egyedi adatokra vonatkozóan is kérhet adatszolgáltatást.
(8) Ha a Magyar Nemzeti Bank természetes személyekkel vagy egyéni vállalkozókkal kapcsolatos egyedi
adatszolgáltatást kér, a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatást csak úgy teljesítheti, hogy ezt
megelőzően az adatoknak az érintett személlyel való kapcsolata megállapítását véglegesen lehetetlenné teszi.
(9) A (7) és (8) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során kapott adatokat a Magyar Nemzeti Bank a megjelölt
feladatkörével összefüggő elemzések, a felügyeleti jogkörében igényelt adatok ellenőrzése, továbbá a statisztikai
célra igényelt adatok helyességének vizsgálata érdekében használhatja fel, és ezt követően csak egyedi azonosításra
alkalmatlan formában kezelheti. A KHR-ből átvett adatokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettségre az MNB tv.
150. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, továbbá a Magyar Nemzeti Bank az átvett adatok elkülönített
kezelése, továbbá fizikai és logikai védelme érdekében köteles a belső szabályzataiban meghatározott intézkedéseket
megtenni.”
(6) A KHR tv. 8. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott határidő számításának kezdete]
„f ) a 13/A. § (1) bekezdés szerinti esetben az adósságrendezési eljárás megszűnésének dátuma:
fa) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelensége Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő
bejelentésének napja,
fb) a bírósági adósságrendezési eljárást elutasító bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja,
fc) a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnését megállapító bírósági határozat jogerőre
emelkedésének dátuma,
fd) a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnését megállapító bírósági határozat esetén az ezt
megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma,
fe) az adós (adóstárs) mentesítéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma,
ff ) az adóst mentesítő határozatot hatályon kívül helyező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
fg) az adósságrendezésnek az adós, adóstárs mentesülése nélküli megszüntetéséről rendelkező bírósági határozat
jogerőre emelkedésének dátuma,
fh) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikeres lezárásának a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő
bejelentése napja.”
(7) A KHR tv. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A Családi Csődvédelmi Szolgálat az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor a természetes személy
felhatalmazása alapján – az eljárás feltételeinek ellenőrzése és az adatok ellenőrzése érdekében – átveszi a természetes
személynek a KHR-ben nyilvántartott referenciaadatait, ideértve a melléklet II. fejezet 1. pontját, továbbá az adatot
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szolgáltató referenciaadat-szolgáltató megnevezését, a szerződések azonosítóit, valamint e törvény 17–20. § szerint
perelt, illetve zárolt adatokat is.”
A KHR tv. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja azoknak
a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.6 pontja szerinti referenciaadatait, akik az adósságrendezési
eljárásba adósként, adóstársként vagy egyéb kötelezettként bevonásra kerültek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatátadásról a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás írásban értesítést küld azon
referenciaadat-szolgáltatók részére, akik az érintett természetes személyhez tartozóan a KHR-ben az adatszolgáltatás
tárgyát képező szerződések alapján fennálló követeléssel rendelkeznek.
(3) A Családi Csődvédelmi Szolgálat és az 5. § (2) bekezdés szerinti adatátadást elvégző referenciaadat-szolgáltató
a nyilvántartott személyről a szerződés illetve az adósságrendezési eljárás időtartalma alatt értesítést kérhet a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozástól a 11–13. § alapján kezelt adatokban bekövetkezett változásról, a nyilvántartott
személynek az 5. § (3) bekezdésben meghatározott, illetve a természetes személyek adósságrendezési eljárásának
kezdeményezésekor tett nyilatkozata alapján.”
A KHR tv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül a referenciaadatokat zárolni kell. A referenciaadatok zárolása
esetén azok – a Családi Csődvédelmi Szolgálat kivételével – a referenciaadat-szolgáltató részére nem továbbíthatók,
azokat csak a bírósági eljárás lefolytatása céljából kezelheti a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás.”
A KHR tv. Melléklete II. fejezet 1. pontja a következő 1.6. alponttal egészül ki:
(1. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok)
„1.6. az adósságrendezési eljárást kezdeményező adós, adóstársa, továbbá az adósságrendezési eljárásban az adós
mellett résztvevő egyéb kötelezettre vonatkozóan:
1.6.1. Az adósságrendezési eljárásnak az adósságrendezési nyilvántartás szerinti ügyazonosító száma,
1.6.2. Az adósságrendezési eljárás adatai:
a) az adósságrendezési eljárás kezdeményezése benyújtásának dátuma,
b) az adósságrendezési eljárás típusa (bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezés)
c) az adósságrendezési eljárás kezdő dátuma:
ca) a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről a Családi Csődvédelmi Szolgálat által közzétett
hirdetmény dátuma, vagy
cb) a bírósági adósságrendezést elrendelő bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
d) az adósságrendezésben érintett főhitelező adószáma, megnevezése,
e) az adósságrendezési eljárásban az adósságrendezés tárgyában történő megegyezés:
ea) a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrejöttének dátuma, vagy
eb) a bírósági adósságrendezési egyezséget jóváhagyó bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja,
f ) az adósságrendezési eljárás megszűnésének napja:
fa) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelenségének a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő
bejelentése napja, vagy
fb) a bírósági adósságrendezési eljárást elutasító bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja,
fc) a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnését megállapító bírósági határozat jogerőre
emelkedésének napja
fd) a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének bírósági megállapítása esetén az ezt megállapító
bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
fe) az adós (adóstárs) mentesítéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
ff ) az adóst mentesítő határozatot hatályon kívül helyező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
fg) az adósságrendezésnek az adós, adóstárs mentesülése nélküli megszüntetéséről rendelkező bírósági határozat
jogerőre emelkedésének napja,
fh) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikeres lezárásának a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő
bejelentése napja
g) az adósságrendezési eljárás szakaszai: „Kezdeményezés benyújtása”, „Kezdeményezett”, „Megegyezett”, „Lezárt”
1.6.3. Az ügyfél érintettsége (adós, adóstárs, az adósságrendezési eljárásban részt vevő egyéb kötelezett).”
A KHR tv. 5. § (3) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében a „11–13. §” szövegrész helyébe a „11–13/A. §” szöveg lép.
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59. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása
121. § (1) A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában)
„d) hiteladós: az a természetes személy, akinek pénzügyi intézménnyel szemben jelzáloghitel-szerződésből eredő
lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségéből a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének
kétszeresét elérő vagy meghaladó, és 2015. január 1-jén száznyolcvan napot elérő vagy meghaladó késedelmes
tartozása áll fenn, ideértve a 2015. január 1-jét megelőzően áthidaló kölcsön nyújtásával finanszírozott jelzáloghitelszerződésből eredő késedelmes tartozást is ha az áthidaló kölcsönszerződésből eredő tartozás 2015. január 1-jén
fennállt,”
(2) A NET tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Eszközkezelő a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel
együttesen – megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha)
„b) a hiteladós, a zálogkötelezett vagy ezek közeli hozzátartozói bejelentett lakóhelye 2014. december 31-én és
a kérelem benyújtásakor az állam számára megvételre felajánlott lakóingatlan,”
(3) A NET tv. 8. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Eszközkezelő a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel
együttesen – megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha)
„e) a lakóingatlanon pénzügyi intézmény javára bejegyzett olyan jelzálogjog áll fenn, amely 2013. december 31. előtt
megkötött jelzáloghitel-szerződés alapján jött létre,
f ) a jelzáloghitel-szerződés ingatlanfedezetét az államnak megvételre felajánlott lakóingatlanon kívül más lakóingatlan
nem képezi,
g) a lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi értéke Budapesten, a megyei
jogú városokban és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú
mellékletében felsorolt településeken (a továbbiakban: agglomeráció) a huszonötmillió forintot, egyéb településeken
a húszmillió forintot nem haladta meg, és a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor jelzáloghitel-szerződésben
meghatározott hitel összege nem haladta meg a lakóingatlan jelzáloghitel kihelyezésekor megállapított forgalmi
értékének a 90%-át, a jogszabályon alapuló állami készfizető kezességvállalás esetében a 100%-át, de elérte a 25%-át,”
(4) A NET tv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A lakóingatlan vételára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjoggal rendelkező pénzügyi intézmény
követelésének – több ilyen követelés esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legelső ranghelyen álló,
jelzálogjoggal fedezett követelés – alapjául szolgáló jelzáloghitel-szerződésben megállapított forgalmi érték, vagy
annak hiányában a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi érték
a) 47%-a, ha a lakóingatlan Budapesten, az agglomerációban vagy megyei jogú városban található,
b) 43%-a, ha a lakóingatlan az a) pont hatálya alá nem tartozó városban,
c) 29%-a, ha a lakóingatlan községben található
azzal, hogy a lakóingatlan vételára nem haladhatja meg a 9/A. §-ban meghatározott értéket.
(2) Ha a jelzáloghitel-szerződésben kizárólag a lakóingatlan hitelbiztosítéki értéke kerül feltüntetésre és az ingatlan
forgalmi értéke nem áll rendelkezésre, a forgalmi értéket úgy kell meghatározni, hogy annak 70%-a a hitelbiztosítéki
érték.”
(5) A NET tv. 6. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A lakóingatlanért fizetett vételár nem haladhatja meg
a) Budapesten, az agglomerációban és a megyei jogú városokban a 9 millió 400 ezer forintot,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó városban a 6 millió 450 ezer forintot,
c) községben a 4 millió 350 ezer forintot.”
(6) A NET tv. a következő 30/B. §-sal egészül ki:
„30/B. § A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvénnyel (a továbbiakban: 2015. évi
CV. törvény) megállapított 1. § d) pontot, 8. § (1) bekezdés b) és e)–g) pontot, 9. §-t és 9/A. §-t a pénzügyi intézmény
által a 2015. évi CV. törvény hatálybalépését követően benyújtott szándéknyilatkozatok esetében kell alkalmazni.
A 2015. évi CV. törvénnyel megállapított 10. § (1) bekezdést a Nemzeti Eszközkezelő által a 2015. évi CV. törvény
hatálybalépését megelőzően megvásárolt lakóingatlanokra is alkalmazni kell. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. az ingatlan-
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nyilvántartásba már bejegyzett visszavásárlási jog lejárati határnapjának módosítása iránt a járási földhivatalt
az illetékességi területén található ingatlanok helyrajzi számmal történő felsorolást tartalmazó kérelemmel keresi
meg. A kérelem alapján a járási földhivatal a kérelemben megjelölt ingatlanok esetében a jogszabály alapján
módosítja a visszavásárlási jog lejárati határnapját.”
(7) A NET tv.
a)
2. § (4) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvényt” szövegrész helyébe a „gazdasági társaságokra
vonatkozó jogszabályokat”,
b)
10. § (1) bekezdésében a „hatvanadik hónap” szövegrész helyébe a „hetvenkettedik hónap
szöveg lép.
(8) Hatályát veszti a NET tv.
a)
8. § (4) és (5) bekezdése,
b)
11. § (3) bekezdés f ) pontja,
c)
12. § (1a) bekezdése,
d)
12/A. §-a,
e)
15. § (1) bekezdésében a „vagy ennek hiányában a szándéknyilatkozat méltányossági bizottság részére történő
megküldése” szövegrész,
f)
16. § (1) bekezdés b) pontja,
g)
16. § (2) bekezdésében a „vagy a méltányossági kérelem elutasításáról szóló tájékoztatását,” szövegrész,
h)
25. § j) pontja.

60. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény
módosítása
122. §		
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 6. § (2) bekezdésének
i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a következő j) ponttal egészül ki:
(A gondnokoltak nyilvántartásában az érintettre vonatkozóan szereplő alábbi adatokat a cselekvőképesség fennállásának
vizsgálata céljából konkrét ügyben közvetlen hozzáféréssel jogosult megismerni és kezelni)
„i) a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányiroda a közúti közlekedési igazgatási, illetve a személyi
okmány ügyintézési eljárásokban a 3. § (1) bekezdés a)–e) pontjában szereplő adatokat,
j) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésével
kapcsolatos hatósági, a közúti közlekedési igazgatási, illetve a személyi okmány ügyintézési eljárásokban a 3. §
(1) bekezdés a)–e) pontjában szereplő adatokat.”

61. A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény módosítása
123. §		
A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 26. § (1) bekezdésében a „bírósági végrehajtó”
szövegrész helyébe a „bírósági végrehajtó, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi Szolgálat” szövegrész lép.

62. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
124. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (2) bekezdése a következő
q) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„q) a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal,
családi vagyonfelügyelővel, bírósággal”
(szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.)
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63. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása
125. §		
A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 29. § (1) bekezdése a következő
g) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásban szereplő adatokat törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban
meghatározott feladatai ellátása érdekében eljáró)
„g) a természetes személyek adósságrendezése során a főhitelező, a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi
vagyonfelügyelő”
(ismerheti meg. A felsorolt szervezetek személyes adatot csak feladataik ellátásához szükséges mértékben és ideig
kezelhetnek).

64. A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény módosítása
126. § (1) A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos
egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb
rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: elszámolási törvény) 6. §-a a következő (12) bekezdéssel
egészül ki:
„(12) A fogyasztó a (3) bekezdés alapján hat hónapos elévülési időn belül jogosult igényelni az elszámolás elkészítését.
Az elévülés kezdő időpontja a 16. § (3) bekezdése szerinti honlapon történő közzétételt követő második hónap
első napja.”
(2) Az elszámolási törvény 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) bekezdés szerinti elszámolási igényét a fogyasztó hat hónapos elévülési időn belül jogosult érvényesíteni.
Az elévülés kezdő időpontja az (1) bekezdés szerinti, a követelés engedményezésének időpontjára elkészített
elszámolásról szóló tájékoztató levélnek, a fogyasztó részére való kézbesítését követő második hónap első napja.”
(3) Az elszámolási törvény 42/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a végrehajtás során olyan lakóingatlant is lefoglaltak, amelynek forgalmi értéke nem haladja meg
a 60 millió forintot, nem kerülhet sor az ingatlan értékesítésére irányuló olyan cselekmény foganatosítására, amely
alapján a vevők érvényesen ajánlatot tehetnek. Ezekben az esetekben az ingatlan értékesítésére irányuló cselekmények
folytatására csak akkor kerülhet sor, ha a végrehajtást kérő és az adós a lakóingatlan értékesítését a Vht. 157. §-a
alapján 2015. szeptember 15-ét követően közösen kérik, ilyen kérelem hiányában pedig csak akkor, ha a természetes
személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 104. § (5) és (6) bekezdése szerinti határidők már lejártak,
és az adós, adóstárs, kezes vagy dologi kötelezett nem nyújtotta be az adósságrendezési eljárás megindítására
vonatkozó kezdeményezését.”
(4) Az elszámolási törvény 43/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha az értékesítésre kijelölt jelzáloggal terhelt lakóingatlan forgalmi értéke nem haladja meg a 60 millió forintot,
nem kerülhet sor az ingatlan árverési értékesítésére irányuló olyan cselekmény foganatosítására, amely alapján
a vevők érvényesen ajánlatot tehetnek. Ezekben az esetekben az ingatlan értékesítésére irányuló cselekmények
folytatására csak akkor kerülhet sor, ha a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
104. § (5) és (6) bekezdése szerinti határidők már lejártak, és az adós, adóstárs, kezes vagy dologi kötelezett nem
nyújtotta be az adósságrendezési megindítására vonatkozó kezdeményezését.”
(5) Az elszámolási törvény a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § Forintalapú fogyasztói kölcsönszerződések esetén a pénzügyi intézmény az e törvény és az egyes fogyasztói
kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló
2014. évi LXXVII. törvény szerinti elszámolásokat az ügyféllel szemben 2015. június 30-i nappal teljesíti azzal, hogy
az elszámolások hatásait az ügyfélre vonatkozó belső nyilvántartásaiban, valamint a számviteli nyilvántartásaiban 2015.
szeptember 30-ig – ha pedig a pénzügyi intézmény vagy a Felügyelet által e törvény vagy a 2014. évi XXXVIII. törvény
alapján indított polgári peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor, akkor a polgári peres eljárás
befejezésétől számított hatvanadik napig – vezeti át, illetve rögzíti.”
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65. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása
127. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 138. § (1) bekezdés c) pontja a következő szöveggel lép
hatályba:
(A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn)
„c) büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata
során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági
végrehajtóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi
Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal”
[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.]
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi CV. törvényhez
Az adósságrendezés kezdeményezésének kötelező tartalmi elemei, a kérelemhez csatolandó iratok,
nyilatkozatok
1. Adós, adóstárs és az egyéb kötelezettek azonosítására szolgáló és az elérhetőségére vonatkozó adatok
1.1. Adós, adóstárs
a)
adós (adóstársak) természetes személyazonosító azonosító adatai, személyi igazolvány vagy egyéb –
a személyazonosság igazolására külön törvény szerint alkalmas más igazolvány száma, állampolgárság
b)
lakcím (lakóhely, tartózkodási hely)
c)
levelezési cím (értesítési cím)
d)
elektronikus kapcsolattartás vállalása esetén jelszóval védett elektronikus levelezési cím
e)
telefonszám
f)
adóazonosító szám.
1.2. Adóssal közös háztartásban élők 1.1. pont szerinti adatai
1.3. Egyéb kötelezettek neve, székhelye (lakóhelye), értesítési címe, telefonszám, továbbá elektronikus
kapcsolattartás vállalása esetén elektronikus levelezési címe, adóssal áll-e hozzátartozói viszonyban vagy
vagyonközösségben az egyéb kötelezetti besorolást megalapozó ügylet
2. A kérelemhez csatolandó iratok
a)
adós (adóstárs) személyi igazolvány vagy egyéb – a személyazonosság igazolására külön törvény szerint
alkalmas – más igazolvány száma
b)
az Art. 85/A. § (1) bekezdés alapján kiállított együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás
c)
a 8. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti köztartozások esetén a tartozás összegére, jogcímére vonatkozó
adatok, hatósági igazolás, a részletfizetésre vagy halasztásra vonatkozó hatósági határozat, diákhitel-tartozás
esetén a Diákhitel Központ Zrt. által erről kiállított igazolás
d)
ha az adósnak van olyan adó- vagy más köztartozása, amelyre a hatóságtól fizetési halasztást, részletfizetési
kedvezményt, vagy más fizetési kedvezményt kapott, az erre vonatkozó jogerős hatósági határozat
e)
a legutóbbi fizetési felszólítások, terhelési értesítők, elszámolási törvény és forintosítási törvény szerinti
értesítések, egyenlegértesítők, a zálogtárgy értékének hitelkihelyezéskori forgalmi értéke, annak módosítása
f)
hitel- és egyéb szerződések felmondása vagy lejárttá tétele esetén az ezzel összefüggésben keletkezett iratok
g)
kezességre, tartozásátvállalásra, dologi kötelezettségvállalásra vonatkozó adatok, kezesség beváltásával
összefüggő adatok
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vagyontárgyak forgalmi értékének megállapításával összefüggő iratok (adó- és értékbizonyítvány, pénzügyi
intézmény értékbecslése, egyéb értékbecslés)
i)
adós, adóstárs által vagy ellene indult jogi eljárásokra vonatkozó iratok (keresetlevél, fizetési meghagyás,
bírósági határozat, hatósági határozat, végrehajtást elrendelő határozat, zálogtárgy értékesítésére vonatkozó
iratok), végrehajtás foganatosítása során hozott határozatok
j)
havi rendszeres jövedelemre, egyéb bevételre vonatkozó legutóbbi kifizetői okirat, nyugdíj, nyugdíjszerű
ellátás, egyéb társadalombiztosítási ellátás, fogyatékossági ellátás, anyasági ellátások, keresetpótló juttatások,
pénzbeli szociális ellátások esetén az ezek összegét megállapító legutóbbi határozat, kamat-, hozam- és
osztalékbevételre vonatkozó okiratok
k)
az adóssal szemben kiállított végrehajtható okiratok másolatai
l)
ha az adós bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelőre ruházta vagyontárgyait az ezzel
összefüggésben kötött szerződések és a vagyonkezelő elszámolásai
m)
adós, adóstárs egyéb kötelezett esetében hozzájárulás az eljárásban részt vevő felek által az adós tartozásainak
és követeléseinek megalapozására vonatkozó okiratok, nyilatkozatok megismeréséhez
3. A kérelemhez csatolandó nyilatkozatok:
a)
a korábbi fizetési könnyítésekre vonatkozó adatok (hitelezőnkénti bontásban)
aa)
tartozás-elengedés mértéke
ab)
ügyleti kamat mérséklésének mértéke
ac)
késedelmi kamat, késedelmi pótlék, késedelemmel összefüggő díjak elengedésének mértéke
ad)
részletfizetési kedvezmény
ae)
fizetési halasztás
af )
az ad) és ae) pontban nem említett futamidő-meghosszabbítás
b)
kezdeményezte-e a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló törvény értelmében a lakóingatlana NET általi megvásárlását
ba)
ha igen, akkor valamennyi érintett pénzügyi intézmény hozzájárult-e lakóingatlan tulajdonjogának
átruházásához, továbbá
bb)
a NET a lakóingatlant megvásárlását elutasította-e vagy van-e erre szándéknyilatkozat
c)
ha az adós valamely vagyontárgya más személy vagy szervezet tartozásának dologi biztosítékául szolgál, vagy
ha az adós más személy részére kezességet vállalt vagy annak tartozását átvállalta, más személy pénzügyi
kötelezettségvállalását tartalmazó szerződésébe lépett be kötelezettként, továbbá ha az adós valamely
vagyoni eleme más személynél van letétbe helyezve vagy használatba adva, az ezzel összefüggő okiratok
másolata
d)
adós egyedül élő
e)
adós másokkal közös háztartásban él
ea)
adóstárssal
eb)
közeli hozzátartozókkal, élettárssal
ec)
más személyekkel
ed)
együtt élő személyek életkora
ee)
együtt élő személyek eltartásra jogosultak-e
ef )
együtt élő személyeknek van-e az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó mértékű
rendszeres bevételük
eg)
együtt élő személyek között van-e fogyatékkal élő, súlyosan vagy tartósan beteg
eh)
házastársi vagyonközösség fennáll-e
f)
adóstárssal közösen tett nyilatkozat, hogy melyikük lakóhelye szerint illetékes bíróságnál kezdeményezik
az adósságrendezési eljárást
g)
adós, adóstárs, és a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók nyilatkozata az e törvény szerinti vagyoni
és személyi adataiknak az eljárás résztvevői általi megismeréséhez, és a családi vagyonfelügyelő általi
vagyonkezeléshez
h)
a hitelezőkkel kötött szerződések másolata, közműszerződések esetén a legutóbbi számlakivonat másolata
i)
az adós és az adóstárs lakhatását biztosító ingatlanra vonatkozó adatok
ia)
az ingatlan mérete, alapterülete, lakószobák hasznos alapterülete, műszaki adatai, jellemzői,
besorolása, jellege
ib)
tulajdoni-használati viszonyok
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az ingatlanban közös háztartásban együtt élők száma, ezek közül a közeli hozzátartozók, kiskorúak,
más inaktívak száma, ezek közül az eltartásra jogosultak, eltartásra kötelezettek, aktív korúak,
álláskeresők, közmunkások, fogyatékkal élők, szociális vagy gyermekvédelmi intézményben
elhelyezettek, fogvatartottak
j)
van-e folyamatban zálogtárgy értékesítése, a zálogkötelezett neve, természetes azonosító adatai
k)
5 éven belül elidegenített ingatlanok és 500 000 forint feletti értékű egyéb vagyoni elemek
l)
5 éven belül szerződéssel haszonélvezet alapítása ingatlanra vagy 500 000 forint feletti értékű egyéb vagyonra
4. A kérelemhez csatolandó vagyonleltár (belföldi és külföldi vagyon)
4.1. Ingatlanok
a)
ingatlanok mérete, típusa
b)
lakóingatlan alapterülete, lakószobák hasznos alapterülete, az ingatlan műszaki adatai, jellemzői,
besorolása, jellege
c)
ingatlanok tulajdonosára (tulajdonosaira) vonatkozó, az azonosítását lehetővé tevő adatok, több
tulajdonos esetén a tulajdoni hányad, osztatlan közös tulajdon ténye, megosztott használat ténye,
az említett jogviszonyokat keletkeztető jogügylet
d)
ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti jog, használati jog, elővásárlási jog, vételi jog, visszavásárlási
jog, biztosítéki célú vételi jog, lízingszerződés, jelzálogjog, bérleti jog, az említett jogok jogosultjai
azonosítását lehetővé tévő adatok, több jogosult esetén a megosztás, ranghely, a jogosultság
időtartama
e)
az ingatlanok használatára vonatkozó jogcímek (lakóhely, tartózkodási hely, bérleti szerződés, egyéni
vállalkozás céljára történő használat, társas vállalkozás céljára vonatkozó használat)
f)
van-e házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés az ingatlanra vonatkozóan,
g)
forgalmi érték megjelölése, a forgalmi érték megállapításának módja (adó- és értékbizonyítvány,
pénzügyi intézmény értékbecslése, egyéb értékbecslés)
h)
hitelviszonyból eredő tartozás fedezetét képező ingatlan esetében a pénzügyi intézmény
értékbecslésében meghatározott érték, az értékbecslés dátuma
i)
ingatlan megoszthatóságára és önállóan forgalomképes részére vonatkozó adatok,
j)
ingatlannal összefüggő, folyamatban lévő eljárások (per, végrehajtás, végrehajtáson kívüli
zálogértékesítés, kisajátítás) vagy a per-, teher- és igénymentesség ténye
k)
jogi korlátozások (elidegenítési és terhelési tilalom, elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog,
zálogjog, végrehajtási jog)
l)
termőföld vagy más mezőgazdasági jelleg
m)
önálló vagy társas vállalkozás céljára használt ingatlan
4.2. Egyéb vagyoni elemek (belföldi és külföldi):
a)
300 000 forint egyedi értéket meghaladó vagyontárgyak (a vagyontárgyak jellege szerinti
csoportosításban)
aa)
ingóságok (jármű, művészeti alkotás, gyűjtemény, nemesfém, ékszer, szerszám, gép,
lakberendezés, egyéb berendezés, informatikai eszköz, híradástechnikai eszköz,
sporteszköz stb.)
ab)
értékpapírok, üzletrészek
ac)
pénzügyi intézménynél elhelyezett takarékbetét, számlakövetelés, egyéb megtakarítási
forma
ad)
hatósági vagy közjegyzői nyilvántartásba vételre vonatkozó adatok,
ae)
rendelkezési jog korlátozására vonatkozó adatok, zálogjog, óvadékul lekötés, más
formában biztosíték céljára szolgáló jelleg
af )
közös tulajdoni jelleg
ag)
házastársi vagy élettársi vagyonjogi szerződés
ah)
haszonélvezetre, használatra vonatkozó jogok,
ai)
önálló vagy társas vállalkozás céljára használt ingóság, mezőgazdasági célra használt
ingóság
aj)
a forgalmi érték megállapításának módja, (pénzügyi intézmény értékbecslése, egyéb
értékbecslés)
ak)
a vagyontárgy per-, igény- és tehermentességére vagy a folyamatban lévő jogi eljárásokra
vonatkozó adatok
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az a) pont szerinti értéket el nem érő értékű vagyontárgyakra vagyoncsoportonként összesített
értékadatok, rendeltetésük, kizárólagos vagy közös tulajdoni jellegük, használatukra vonatkozó
adatok, per-, igény- és tehermentességükre vagy jogi eljárásokra vonatkozó adatok
c)
készpénz
d)
a 6. § (2)–(4) bekezdés értelmében az adósságrendezésbe nem vont vagyon és bevételek összesített
adatai
e)
az adós pénzfizetésre, vagyontárgy kiadására, hagyatéki juttatásra irányuló követeléseire, az ezekkel
összefüggő eljárásokra vonatkozó adatok (eljárás tárgya, követelés összege, eljáró szerv neve,
ügyszám, a követelés kötelezettje, a követelés kötelezettje az adós közeli hozzátartozója-e)
f)
az adóst megillető vagyoni értékű jogok (ingatlanok, ingók, egyéb vagyoni elemek)
g)
adós egyéni vagy társas vállalkozására vonatkozó adatok, a vállalkozás céljára használt vagyon,
társasági részesedés (az egyéni vállalkozói nyilvántartás szerinti nyilvántartási szám vagy
a cégnyilvántartás szerinti cégjegyzékszám megjelölésével),
h)
értékpapírokra vonatkozó adatok (ideértve az értékpapírszámlán lévő követeléseket is)
i)
vagyon- és életbiztosításra vonatkozó adatok
j)
magán-nyugdíjpénztári, önkéntes biztosító pénztári, foglalkoztatói nyugdíjpénztári tagság, a tagsági
jogviszonnyal összefüggésben elhelyezett megtakarítások, az adóst megillető összeg
k)
készpénz, pénzügyi intézménynél elhelyezett bankbetétek, megtakarítások, fizetési számlák, és
a pénzügyi intézménnyel szemben ilyen jogcímen fennálló követelések
l)
tartós befektetések
m)
óvadékkal lekötött vagyon
5. Rendszeres bevételek havi összege (adós, adóstárs, velük közös háztartásban élő hozzátartozók szerinti
részletezésben, forintban vagy a bevétel pénznemében megadva)
5.1. bérjellegű jövedelmek
5.2. saját jogú és özvegyi nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások
5.3. egyéni vagy társas vállalkozásból kapott jövedelmek
5.4. ösztöndíjak
5.5. pénzbeli szociális ellátások, társadalombiztosítási, állami vagy önkormányzati költségvetésből származó
járadékok, jövedelempótlékok,
5.6. árvaellátás, özvegyi ellátás
5.7. gyermekvédelmi, anyasági támogatások, gyermekgondozási díj
5.8. családi pótlék
5.9. fogyatékossági ellátások
5.10. baleseti járadékok
5.11. keresetpótló kártérítési járadékok
5.12. állami foglalkoztatási rendszerből kapott juttatások
5.13. ingó- és ingatlanhasznosításból származó bevételek
5.14. kamat- és tőkejövedelmek
5.15. a 2010. évi XC. törvény I. fejezete szerinti, adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásból származó
jövedelem (háztartási munkából származó bevétel)
5.16. kártérítési vagy más hasonló járadékok
5.17. biztosítási összegek, jövedelmet pótló biztosítási szolgáltatások
5.18. gyermek neveléséért kapott díjak
5.19. támogatások (államtól, helyi önkormányzattól, foglalkoztatótól, civil szervezettől)
5.20. állami kamattámogatások
5.21. vendéglátó-ipari felszolgálói díj, borravaló, hálapénz
5.22. pénzügyi intézménytől kapott kamatok, kamatjellegű bevételek
5.23. tőkejövedelmek, értékpapírügyletekből tőkepiaci ügyletekből származó jövedelmek
5.24. tartási, életjáradéki, öröklési szerződésből származó jövedelem
5.25. szellemi szabadfoglalkozásból, sporttevékenységből és előadóművészi tevékenységből származó jövedelem
5.26. vállalkozástól, civil szervezettől kapott rendszeres tiszteletdíj, megbízási díj
5.27. önkéntes tevékenységért kapott juttatás
5.28. önálló tevékenységből vagy egyéni vállalkozásból származó jövedelem
5.29. társas vállalkozástól származó jövedelem
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6. Mindennapi életvezetéssel, lakásfenntartással összefüggő, rendszeres kiadások (havi átlag)
6.1. közműdíjak, társasházi közös költség, lakásszövetkezeti fenntartási hozzájárulás
6.2. távközlési, hírközlési, internet- és kábeltévé szolgáltatások díja
6.3. élelmezési kiadások
6.4. munkába járás, iskolába járás költségei, (bérlet, üzemanyagköltség, parkolási díjak)
6.5. ruházkodási kiadások
6.6. háztartási aprócikkekre fordított kiadások (háztartási vegyi áru, szerszámok, háztartási cikkek)
6.7. háztartási berendezések javítására, pótlására fordított kiadások
6.8. tanszer, tankönyv, irodaszer-kiadások
6.9. kiskorúak iskoláztatására, sport-, és művészeti oktatására fordított kiadások
6.10. gyógyszerekre, gyógytermékekre fordított kiadások
6.11. vagyonbiztosítás, gépjármű-biztosítások életbiztosítások, egyéb biztosítások díja
6.12. magán-nyugdíjpénztári tagdíj, önkéntes pénztári tagdíj
6.13. lakossági és egyéni vállalkozói számlavezetéssel, értékpapírszámla-vezetéssel összefüggő díjak
6.14. háztartási munkákra igénybe vett személyek részére fizetendő ellenérték
6.15. jogszabályon vagy megállapodáson alapuló tartásdíj és egyéb tartási szolgáltatás ellenértéke
6.16. bérleti díjak (ingatlanok, ingók)
6.17. lízingdíjak
6.18. hitelviszonyból származó törlesztési, fizetési kötelezettségek
6.19. áruhitelből eredő fizetési kötelezettségek
6.20. lakástakarékossági és egyéb banki konstrukciójú rendszeres megtakarítások befizetései
6.21. magánszemélyektől kapott kölcsönök törlesztése
6.22. magánszemélyekkel szemben fennálló egyéb fizetési kötelezettség
6.23. eltartásra irányuló vagy más hasonló megállapodáson, öröklési szerződésen alapuló rendszeres fizetési
kötelezettségek
6.24. ellenszolgáltatás nélkül vállalt fizetési kötelezettségek, közérdekű kötelezettségvállalások és ezek
kedvezményezettjei
6.25. egyéni vagy társas vállalkozás javára fennálló fizetési kötelezettségek
6.26. adó- és más közteher fizetési kötelezettségek (kifizető által levont, önadózóként, vállalkozóként vagy
magánszemélyként)
6.27. sajtótermékekre fordított kiadások
6.28. kulturális kiadások
6.29. tagdíjak (civil szervezet, köztestület)
6.30. kártérítésként járadékjelleggel fizetett kiadások.

2. melléklet a 2015. évi CV. törvényhez
Az adósságrendezés kezdeményezéséhez benyújtandó dokumentumok kötelező tartalmi elemei
1. A tartozásokra vonatkozó általános adatok
1.1. A tartozásoknál meg kell jelölni azok jellegét, jogcímét, jogosultját, összegét (tőke- és kamatkövetelések,
fizetési késedelemmel összefüggő fizetési kötelezettségek), a követelés devizanemét (ha az nem forintban áll
fenn), keletkezésének dátumát, esedékességét, törlesztési vagy fizetési ütemezését
1.2. Meg kell jelölni, hogy az adós mely tartozást vitat, és van-e ellene igényérvényesítési eljárás ezzel
összefüggésben, mely bíróság előtt
a)
mely hitelezői követeléseket és mely összegben ismer el vagy nem vitat, milyen összeget vitat, mi
a vitatás alapjául szolgáló jogi indok
b)
vannak-e az adóstárs vagy az egyéb kötelezett által vitatott követelések
c)
keletkeztek-e az adóstárssal vagy közeli hozzátartozóval, illetve az egyéb kötelezettel szemben
tartozások, vele szemben érvényesíthető követelések, van-e folyamatban ezzel kapcsolatban jogvita,
egyéb igényérvényesítés, végrehajtás, ha igen, az erre vonatkozó adatokat, iratokat is csatolni kell
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Meg kell jelölni, hogy mely követelés behajtása érdekében indult bírósági vagy más végrehajtási eljárás,
bírósági végrehajtáson kívüli zálogértékesítés, mely vagyoni elemeket vonták az eljárásban lefoglalás vagy
más intézkedés alá
1.4. Ha ingatlanra jelzálogjogot jegyeztek be, és a tulajdoni lap alapján a jelzálogjoggal biztosított követelés
tőkeösszege és járulékai nem határozható meg pontosan, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog
által biztosított követelés tulajdoni lapon szereplő összegét kell feltüntetni
1.5. Ha az adóssal szemben nemfizetés, fizetési késedelem miatt a szerződést felmondták, lejárttá tették vagy
végrehajtási eljárást kezdeményeztek, az igényérvényesítésben megjelölt tőketartozást, annak járulékait és
az adósra háruló egyéb költségeket, díjakat is fel kell tüntetni
1.6. Ha az adós hiteltartozására vonatkozóan kezesség áll fenn, erre vonatkozóan meg kell jelölni, hogy ki a kezes,
sortartásos vagy készfizető kezesség, továbbá sor került-e a kezesség beváltására
1.7. Ha a tartozást óvadékkal, pozíciólezáró nettósítással, biztosítéki célú vételi joggal, visszavásárlási joggal
biztosították, az erre vonatkozó adatokat is közölni kell
1.8. Ha tartozás megfizetésének biztosítékául zálogjogot kötöttek ki, meg kell jelölni a zálogkötelezettet is, ha
az nem az adós vagy adóstárs
1.9. Ingó jelzálogjog esetén zálogtárgy egyedi azonosítója, a zálogjoggal biztosított követelések listája, valamint
a zálogjogosult, a zálogkötelezett megjelölése
Pénzügyi intézményekkel szemben fennálló tartozás
2.1. lakáshitel forintalapú, devizaalapú
2.2. áruvásárlási hitel
2.3. szabad felhasználású hitel
2.4. személyi hitel
2.5. folyószámla hitel
2.5. gépjármű hitel
2.6. lízingdíj
Közüzemi tartozás (közműszolgáltatóval szemben fennálló tartozás)
3.1. villamosenergia
3.2. gáz
3.3. távhő
3.4. vízdíj, csatornadíj
3.5. szemétszállítási díj
Hírközlési, távközlési díjak
Adók, egyéb köztartozások, állammal, helyi önkormányzattal, köztestülettel szemben közjogi jogviszonyból fennálló
tartozások
5.1. adónemek szerinti felsorolás
5.2. egyéb köztartozás, bírság
5.3. adók és más köztartozások kamata, adóbírság, járulékok
5.4. bírságok (szabálysértési, közigazgatási, rendbírság, pénzbírság, eljárási bírság)
5.5. pénzbüntetés, bűnügyi költség
5.6. köztestülettel szemben fennálló, adók módjára behajtandó tagdíj
5.7. állami kezesség beváltásából keletkező megtérítési igény (adók módjára behajtható)
5.8. diákhitel-tartozás (adók módjára behajtható)
5.9. jogalap nélkül felvett társadalombiztosítási, foglalkoztatási, fogyatékossági, lakástámogatási és szociális
juttatások
5.10. mely adó- és más köztartozás megfizetésére engedélyezett a hatóság fizetési halasztást, részletfizetést, fizetési
könnyítést
Egyéb magánjogi tartozások
6.1. lakbér, lakásbérleti, egyéb bérleti díj
6.2. társasházi közös költség és lakásszövetkezeti fenntartási, üzemeltetési célú fizetési kötelezettségek
6.3. magánszemélyekkel szemben fennálló polgári jogi jogviszonyból eredő tartozás
6.4. kereskedelmi vállalkozás által nyújtott áruhitelből eredő tartozások, vállalkozásoknak üzletszerű
tevékenységéből származó követelése
6.5. állammal, önkormányzattal szemben fennálló polgári jogi jogviszonyból eredő tartozások,
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munkaviszonyból származó tartozások (jogalap nélkül felvett juttatások, megtérítési kötelezettség, kártérítési
kötelezettség)
jogi személlyel szemben polgári jogviszonyból eredő tartozás
büntetőügyben polgári jogi igénnyel összefüggő tartozások.

3. melléklet a 2015. évi CV. törvényhez
Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez benyújtandó nyilatkozatok, kötelezettségvállalások,
űrlapok
1. az adós és adóstárs részéről az e törvény szerinti jogi korlátozások vállalása a bíróságon kívüli és a bírósági
adósságrendezés időtartama és hatálya alatt
a)
a vagyonra, pénzeszközökre, bevételekre, vagyoni-pénzügyi követelésekre vonatkozó rendelkezési jog
korlátozása, az eljárás kezdeményezésekor az adósságrendezésbe tartozó vagyonnak és bevételeknek
az adósságrendezési eljárás céljára történő rendelkezésre tartása,
b)
az adósságrendezésbe tartozó vagyon értékének megőrzése, állagának megőrzése,
c)
az eljárás hatálya alatt szerzett, e törvény értelmében az adósságrendezésbe tartozó vagyon és bevétel
adósságkezelési célra történő rendelkezésre tartása,
d)
a jogszabályban meghatározott adatokra, illetve körülményekre vonatkozó változások bejelentése
2. belföldön bejegyzett pénzügyi intézménynél olyan fizetési számla nyitása és folyamatos fenntartása, amelyen
az adósságrendezési eljárások hatálya alatt az adós és adóstárs adósságrendezési eljárásba vont bevételei, és
adósságtörlesztései teljesítésével kapcsolatos pénzforgalom kerül lebonyolításra a családi vagyonfelügyelő
rendelkezési jogának biztosításával,
3. a 2. pont szerinti pénzforgalmi számlára az adósságrendezésbe vont készpénzvagyon és az adósságrendezésbe vont
bevételek átutalása,
4. a mindennapi életvezetéshez szükséges bevételek kiadások kezelésére külön számla nyitása, annak pénzforgalmáról
a családi vagyonfelügyelő tájékoztatása,
5. az adós és adóstárs kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy az adósságrendezési eljárás alatt teljesítendő
törlesztési kötelezettség teljesítésére közös fizetési számlát nyitnak, és erre vonatkozóan a családi vagyonfelügyelő
számára együttes rendelkezési jogot biztosítanak, ezen túlmenően új fizetési számlát vagy értékpapírszámlát csak
a családi vagyonfelügyelő előzetes hozzájárulása esetén nyithatnak,
6. az adós, adóstárs és az egyéb kötelezett a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott adatszolgáltatási,
iratbenyújtási, adatváltozás-bejelentési kötelezettség vállalása,
7. hozzájárulás ahhoz, hogy az eljáró szervek (bíróság, hatóságok, családi vagyonfelügyelő, Családi Csődvédelmi
Szolgálat, főhitelező) megismerhessék és kezelhessék az adós, adóstárs, egyéb kötelezett, a velük közös háztartásban
élők, továbbá a jelzáloggal terhelt lakóingatlanban lakó közeli hozzátartozó e törvényben meghatározott adatait,
hozzájárulás ahhoz, hogy a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a KHR-be betekintéssel és az azzal kapcsolatos
tájékoztatással összefüggő feladatait elláthassa,
8. adóstársak, egyéb kötelezettek együttműködési kötelezettség vállalása egymással, egyéb kötelezettel, családi
vagyonfelügyelővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal és a hitelezőkkel,
9. adós és adóstárs hozzájárulása a családi vagyonfelügyelő e törvényben meghatározott felügyeleti, ellenőrzési,
intézkedési és a vagyonnal, bankszámlával való rendelkezési joga gyakorlásához,
10. adós, adóstárs és egyéb kötelezett hozzájárulása ahhoz, hogy az adósságrendezésre, annak időbeli hatályára
vonatkozó adatok a törvényben meghatározott eljárásrend szerint a központi hitelinformációs rendszerbe, a közhiteles
nyilvántartásokba, az adónyilvántartásokba, közigazgatási nyilvántartásokba és az ARE nyilvántartásba kerüljenek,
11. hozzájárulás ahhoz, hogy a Családi Csődvédelmi Szolgálat, a családi vagyonfelügyelő, az eljáró hatóságok, bíróságok
és a főhitelező az e törvény szerinti feladatuk teljesítése érdekékben az adósra, adóstársra, egyéb kötelezettre
vonatkozóan banktitkot, biztosítási titkot, értékpapírtitkot, pénztártitkot, adótitkot, vámtitkot, az adós egyéni
vállalkozásával összefüggő üzleti titkot képező adatokat is megismerhessék,
12. az adós, adóstárs közeli hozzátartozói és a vele egy háztartásban együtt élő más személyek hozzájárulása ahhoz,
hogy az e törvényben meghatározott, személyi és vagyoni, jövedelmi és lakcímadataikat a családi vagyonfelügyelő és
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az eljáró szervek megismerhessék, az érintett hitelezők pedig megismerhessék az adósságrendezésbe vont vagyonnal
összefüggő vagyoni és személyi adatokat a jogérvényesítésükhöz szükséges mértékben,
az adós és adóstárs kötelezettségvállalása a 45. § (4) és (5) bekezdése szerinti fizetési kötelezettségek folyamatos
teljesítésére az adósságrendezés elrendeléséről szóló jogerős határozat meghozataláig, az adósságrendezés
elrendelése esetén pedig az egyezséget jóváhagyó jogerős végzésig, egyezség hiányában pedig a tartós törlesztési
határozat jogerőre emelkedéséig,
bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, bírósági adósságrendezési egyezség, illetve az adósságtörlesztési
határozat végrehajtása érdekében az adós és adóstárs előzetes kötelezettségvállalása a fizetőképesség helyreállítását
célzó intézkedésekre (aktív korúak esetében munkavállalás, egyéb jövedelemszerző tevékenység, ha erre nincs
lehetősége, akkor álláskeresési, képzési szolgáltatások igénybevétele),
az adós és adóstárs kötelezettségvállalása arra, hogy az adósságrendezés kezdeményezésekor rendelkezésére álló és
az eljárás időtartama alatt szerzett bevételeket és vagyont az adósságrendezésre rendelkezésre tartja, az e törvényben
meghatározott mértékben és módon az adósságrendezésre fordítja, tartózkodik az olyan magatartástól, amely
az adósságrendezés igénybevételére méltatlanná teszi vagy az eljárás megszüntetését vonná maga után, tartózkodik
az olyan magatartástól, amely következtében olyan személyi és vagyoni szankciókkal sújthatják, a törlesztési
képességét hátrányosan befolyásolhatja,
az adós és adóstárs kötelezettségvállalás arra, hogy ha bármelyiküknek kamattal és egyéb járulékokkal együtt
50 000 forintot meghaladó, vagy a családi vagyonfelügyelő által a mindennapi családi kiadásokra engedélyezett
havi pénzkereten felül, előre nem látható okból keletkezik új kifizetési kötelezettségük, ennek a körülménynek
az indokoltságáról, a fizetési kötelezettség tényéről, jogalapjáról, összegéről, jogosultjáról, a kötelezettség
jogalapjának és összegének elismeréséről vagy vitatásáról, egymást és a családi vagyonfelügyelőt haladéktalanul
értesítik, a családi vagyonfelügyelőnek a fizetési kötelezettség keletkezését tanúsító okiratot bemutatja, továbbá
a jogosultat is tájékoztatja arról, hogy adósságrendezés hatálya alatt áll, és ezért a követelését új hitelezőként a családi
vagyonfelügyelőnél is nyilvántartásba kell vetetnie,
ha az adós, adóstárs vagy egyéb kötelezett vagyontárgya bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő
tulajdonába került, a szerződés felmondására vonatkozó kötelezettségvállalásuk és a felmondást tartalmazó
jognyilatkozat csatolása,
adóst, adóstársat megillető követelések érvényesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás,
adóst, adóstárs kötelezettségvállalása a pénzügyi eszközök elhelyezésére vonatkozó szerződések felmondására,
a pénzügyi eszközök adósságrendezésbe vonása érdekében, kivéve, ha a családi vagyonfelügyelő ez alól mentesítést
ad,
az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor az egyéb kötelezettek
a)
a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrehozásában, a bírósági adósságrendezési
egyezségkötésben, illetve adósságtörlesztési határozat végrehajtásában az e törvény szerint fizetési
kötelezettséget vállalnak, és egyben hozzájárulnak, hogy az ezzel összefüggő adataik a KHR-be kerüljenek,
vagy
b)
az egyezségkötésben, illetve a törlesztési határozat végrehajtásában az e törvény szerint fizetési kötelezettséget
nem vállalják, de egyúttal tudomásul veszik, hogy az igényérvényesítésekkel szembeni csődvédelem nem illeti
meg őket
adós, adóstárs, egyéb kötelezett nyilatkozata arról, hogy ha az adósságrendezés időszakai alatt a lakóingatlana
értékesítésre kerül, akkor hozzájárul-e ezen tény, a természetes személyazonosító adatok és a lakcímadatok
megküldéséhez a települési önkormányzat jegyzője részére.
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A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak közleményei
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 71. § (3) bekezdése, valamint a
magán
nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.)
Korm. rendelet 50. §-ának (1) bekezdése alapján a 2014. évi beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás, továbbá a
könyvvizsgálói jelentés közzététele, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól
szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatás közzététele.

Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára
2015. évi gazdálkodási adatai
A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: 2015. 01. 01.: 2 940 fő
2015. 03. 31.: 2 433 fő
A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai a tárgyévben:
2015. 01. 01.–2015. 03. 31.
0–10 000 Ft közötti részre: Fedezeti: 90,0%,

Működési: 10,0%,

Likviditási: 0,0%

10 000 Ft fölötti részre: Fedezeti: 94,0%,

Működési: 5,9%,

Likviditási: 0,1%

A pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke (letétkezelői eszközértéken): 2014. 12. 31.: 4 267 220 E Ft
2015. 03. 31.: 3 497 341 E Ft

A pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti
százalékos megoszlása az év elején és végén:

Pénzforg. befekt. szla, lek. betét, úton lévő, házi pénzt.
Magyar állampapír

%-os megosztás
Pénztár összesen
nyitó

záró

Klasszikus
nyitó

Kiegyens.

záró

nyitó

Növekedési

záró

nyitó

záró

1,54

8,27

0,80

11,25

0,64

6,05

0,51

10,56

67,13

83,70

93,79

81,96

64,02

84,52

55,89

85,61

Kötvény (hitelintézeti és Mo. készfizető kezes)

5,91

1,71

0

0

8,83

2,54

0

0

BÉT-re bevezetett részvény

0,44

0,64

0

0

0,66

0,96

0

0

Magyarországon bejegyzett bef. alap befektetési jegye

12,60

0

0

0

12,83

0

25,79

0

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési
jegye

7,69

0

0

0

8,28

0

13,79

0

Magyaro.-on bejegyz. jelzáloghitelint. által kib.
jelzáloglevél

3,45

4,23

3,86

5,12

3,75

4,56

1,96

2,23

Tagi kölcsön

1,58

1,45

1,55

1,67

1,49

1,37

2,06

1,60

–0,34

0

0

0

–0,50

0

0

0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,0

100,0

100,0

Határidős ügyletek
Összesen:
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A tárgyévben és a tárgyévet követő évre az eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális %-os megoszlás
és referenciaindex:
Függő Portfólió (az azonosítatlan befizetések befektetésére szolgál)
Eszközök megnevezése

Minimum arány

Maximum arány

Referenciaindex

Referenciaindex súly

0%

100%

ZMAX

100%

Házipénztár
Pénzforg. és befekt. számla
Lekötött betét

Éven belüli hátralévő
futamidejű
Éven túli hátralévő
futamidejű
Éven belüli hátralévő
futamidejű
Éven túli hátralévő
futamidejű

B) Külföldi

A) Hazai

Klasszikus Portfólió

Min. arány Max. arány

Pénzforg-, bef. számla, lek. betét, ilyen eszk. bef. alapok

0%

30%

Állampapírok, ilyen eszközöket tart. bef. alapok jegyei

0%

75%

Gazd. Szerv. által kib. Hitelv. megtest.értékp., ilyen eszk. tart.bef. jegy

0%

30%

Önkorm. által kibocs. Hitelv. Megtest.értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

30%

Hitelint. által kibocs. Hitelv. Megt. Értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

30%

Jelzáloglevelek, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

25%

Lekötött betétek, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

60%

Állampapírok, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

60%

Gazd. Szerv. Ált. kib. Hitelv. Megtest. Értékp. ilyen eszk. tart.bef. jegy

0%

30%

Önkorm. által kib. Hitelv. Megt. Értékp. ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

30%

Hitelint. által kib. Hitelv. Megt. Értékp. ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

30%

Referenciaindex

50%
RMAX

50% MAX

Jelzáloglevelek, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

25%

Pénzfor-, bef. számla, lek. betét, ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

50%

0%

Állampapírok, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

50%

0%

Gazd. Szerv. által kib. Hitelv. Megt. Értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

20%

0%

Önkorm. által kib. Hitelv. Megt. Értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

20%

0%

Hitelint. által kib. Hitelv. Megt. értékp, ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

20%

0%

Jelzáloglevelek, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

20%

0%

Lekötött betétek, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

50%

0%

Állampapírok, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

50%

0%

Gazd. Szerv. által kib. Hitelv. Megt. Értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

20%

0%

Önkorm. által kib. Hitelv. Megt. Értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

20%

0%

Hitelint. által kib. Hitelv.megt. értékp., ilyen eszk. tart.bef. jegy

0%

20%

0%

Jelzáloglevelek, ilyen eszközöket tart. bef. alapok jegyei

0%

20%

0%

Ingatlanbefektetések, ingatlanbefektetési jegyek

0%

5%

0%

Nettó hosszú deviza pozíció a portfólió egészére nézve

0%

10%

0%
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Minimum arány

Maximum arány

Referenciaindex

Referenciaindex súly

0%

100%

ZMAX

100%

Házipénztár
Pénzforg. és befekt. számla
Lekötött betét
Kiegyensúlyozott Portfólió

Min. arány

Max. arány

Pénzforg. és befekt. számla

0%

30%

Lekötött betét

0%

30%

Éven belüli lejárat

0%

50%

Éven túli lejárat

30%

Hazai állampapírpiac és magyar állami
kezességgel értékpapír

Referenciaindex

Referenciaindex

ZMAX

0%

CMAX

80 %

BIX

5%

90%

Hazai hitelintézeti kötvény

0%

25%

30%

Hazai jelzáloglevél

0%

25%

Magyaro-on bej. Gazd. Szerv. Nyilvánosan kib. Kötv.

0%

20%

Fejlett piaci állampapír

0%

25%

Értékp. külf. Állami kezességgel

0%

25%

Külföldi hitelintézeti kötvény

0%

10%

Külf-ön bej. Gazd.szerv. nyilv. Kibocsátott kötvény

0%

10%

Hazai és EU ingatlanpiac

0%

10%

Magyaro-on bejegyz ingatlan bef. Alap

0%

10%

Külföldön bejegyz. Ingatlan bef. Alap

0%

10%

Magyaro-on bej. Bef. alap ; egyéb koll. Értékp.

0%

30%

–

0%

Külföldön bejegyzett bef. alap bef. jegye

0%

20%

–

–

Hazai tőzsdei részvény

0%

10%

BUX

5%

Közép- és kelet-európai tőzsdei részvénypiac

0%

10%

CETOP20

5%

Feltörekvő részvénypiac

0%

5%

MSCI BRIC

2,5%

Fejlett részvénypiac

0%

5%

MSCI
World

2,5%

10%
10%
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Minimum arány

Maximum arány

Referenciaindex

Referenciaindex súly

0%

100%

ZMAX

100%

Házipénztár
Pénzforg. és befekt. számla
Lekötött betét
Min.
arány

Max. arány

Pénzforg-, bef. számla, lek. betét, ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

30%

Állampapírok, ilyen eszközöket tart. befektetési alapok jegyei

0%

60%

Gazd. Szerv. által kib. Hitelv. Megt. Értékp. ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

40%

Önkorm. által kib. Hitelv. Megt.értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

40%

Hitelint. által kib. Hitelv. Megt.értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegyei

0%

40%

Jelzáloglevelek, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

25%

Lekötött betétek, ilyen eszközöket tart. befektetési alapok jegyei

0%

90%

Állampapírok, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

90%

Gazd. Szerv. által kib. Hitelv. Megt. Értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

40%

Önkorm. által kib. Hitelv. Megt. Értékp. ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

40%

Hitelint. által kib. Hitelv. Megt. Értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

40%

Jelzáloglevelek, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

25%

Pénzforg-, bef. számla, lek. betét, ilyen eszk. tart. bef. jegyei

0%

50%

Állampapírok, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

50%

Gazd. Szerv. által kib. Hitelv. Megt. Értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

25%

Önkorm. által kib. Hitelv. Megt. Értékp. ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

25%

Hitelint. által kib. Hitelv. Megt. Értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

25%

Jelzáloglevelek, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

25%

Lekötött betétek, ilyen eszközöket tart. befektetési alapok jegyei

0%

50%

Állampapírok, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

50%

Gazd. Szerv. által kib. Hitelv. Megt. Értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

25%

Önkorm. által kib. Hitelv. Megt. Értékp, ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

25%

Hitelint. által kib. Hitelv. Megt. Értékp., ilyen eszk. tart. bef. jegy

0%

25%

Jelzáloglevelek, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei

0%

25%

0%

10%

1,8% BUX

Közép-kelet-európai tőzsdékre bevez. részvények, részvényeket tart. bef. jegy

0%

15%

7,2% CETOP20

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevez. részvények, részvényeket tart. bef. jegy

0%

20%

5%MSCIW+
7,5MSCIMXEF MX

Globális feltörekvő piaci tőzsdékre bev. részvények, részvényeket tart. bef. jeg

Éven belüli hátralévő
futamidejű
Éven túli hátralévő
futamidejű
Éven belüli hátralévő
futamidejű
Éven túli hátralévő
futamidejű

B) Külföldi

A) Hazai

Növekedési Portfólió

D) Külföldi

C) Hazai tőzsdére bevezetett részvények, hazai részvényeket tart. bef. jegy

Referenciaindex

12,5% RMAX

53,5% MAX

5% *

0%

15%

7,5% MSCI EMU

Ingatlanbefektetések, ingatlanbefektetési jegyek

0%

10%

0%

Kockázati alapok befektetési jegyei

0%

3%

0%

Származtatott alap bef. jegyei és nyitott szárm. pozíciók (kiv. garantált szárm. bef. jegy)

0%

2%

0%

Nettó hosszú deviza pozíció a portfólió egészére nézve
0%
60%
0%
*40% LB Global Bond+20% LB US Corporate High Yield Index+20%US Corporate Master Bond Index+20% EMBI+ Index

A pénztári hozamok alakulása a pénztár egészére (%)
Megnevezés

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nettó hozamráta

15,49

7,73

6,41

–12,13

20,10

7,89

0,58

16,03

8,58

8,26

Bruttó hozamráta

16,03

8,14

6,81

–11,82

20,52

8,30

0,94

16,41

8,85

8,65

Referenciahozam

12,92

8,77

6,56

–10,40

21,8

8,06

0,71

16,37

7,92

9,35
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Megnevezés

2005

2006

2007

2008

2009

7. szám
2010

2011

2012

2013

2014

10 éves nettó hozam

7,61

7,97

7,83

7,10

7,83

8,26

7,51

10 éves vagyonnöv.

6,36

7,79

7,74

6,79

7,81

8,11

7,61

A pénztári hozamok alakulása választható portfóliónként (%)
Megnevezés

Klasszikus portfólió
2011

2012

2013

Kiegyensúlyozott portfólió
2014

2011

2012

2013

Növekedési portfólió
2014

2011

2012

2013

2014

Nettó hozamráta

3,47

14,42

7,33

6,16

–0,23

16,57

8,88

8,55

–0,65

15,43

8,69

9,36

Bruttó hozamráta

3,84

14,73

7,58

6,46

0,16

16,99

9,15

8,95

–0,29

15,83

9,00

9,75

Referenciahozam

3,23

15,07

7,88

7,88

–0,28

16,72

7,87

9,22

0,07

16,35

8,07

11,56

10 éves nettó

7,41

8,01

8,32

7,36

7,02

7,82

8,28

7,56

6,97

7,67

8,11

7,47

7,03

8,03

8,14

7,40

6,71

7,79

8,14

7,67

6,75

7,63

7,97

7,58

1 232 925

853 545

743 911

715 102 2 805 877 2 523 272 2 594 748 2 707 381

549 866

548 268

586 468

616 257

26,87

21,75

18,95

67,03

11,98

13,97

14,94

15,26

853 545

743 911

715 102

708 541 2 523 272 2 594 748 2 707 381 2 858 394

548 268

586 468

616 257

664 686

21,75

18,95

17,71

13,97

14,94

15,26

15,71

hozam
10 éves
vagyonnöv.
Portf. nyitó
piaci é. (E Ft)
Portf.-ók közötti

17,71

61,15

64,28

66,11

arány (%)
Portf. záró piaci
é. (E Ft)
Portf.-ók közötti

16,74

64,28

66,11

67,03

67,55

arány (%)

A 10 éves nettó hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató pedig a pénztártagok egyéni számlájának
átlagos hozamát jelenti.
73OMF
Mérleg – Forrás
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

Sorkód

Megnevezés

Előző évi

Tevékenység

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

záró adatai

záró adatai

2

3

4

5

6

7

l

m

n

o

p

z

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

1
k

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenység
záró beszámoló

(+/–)

záró adatai

001

73OMF1

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 4 284 816

–

4 284 816

3 504 204

–

3 504 204

002

73OMF11

D) Saját tőke

31 585

–

31 585

20 060

–

20 060

003

73OMF111

I. Induló tőke

–

–

–

–

–

–

004

73OMF1111

1. Működés fedezetének induló

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

tőkéje
005

73OMF1112

2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének
induló tőkéje

006

73OMF1113

3. Likviditási célú induló tőke

–

–

–

–

–

–

007

73OMF112

II. Be nem fizetett alapítói

–

–

–

–

–

–

támogatások (–)
008

73OMF113

III. Tartalék tőke

009

73OMF114

IV. Működés és kiegészítő

45 497

–

45 497

31 860

–

31 860

– 13 912

–

– 13 912

– 11 800

–

– 11 800

–

–

–

–

–

–

4 246 010

–

4 246 010

3 479 140

–

3 479 140

vállalkozási tevékenység mérleg
szerinti eredménye
010

73OMF115

V. Értékelési tartalék

011

73OMF12

E) Céltartalékok

Mód
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

Sorkód

Megnevezés

012

73OMF121

I. Működési céltartalék

013

73OMF1211

1. Jövőbeni kötelezettségekre

014

73OMF1212

Előző évi

Tevékenység

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

záró adatai

záró adatai

Megállapított

Felülvizsgált

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

1

2

3

4

5

6

7

k

l

m

n

o

p

z

eltérések

tevékenység
záró beszámoló

(+/–)

záró adatai

56

–

56

–

–

–

–

–

–

–

–

–

56

–

56

–

–

–

56

–

56

–

–

–

képzett céltartalék
2. Működési portfolió értékelési
különbözetéből képzett céltartalék
015

73OMF12121

Ebből: 2.1. Időarányosan járó
kamat (+)

016

73OMF12122

2.2. Járó osztalék (+)

–

–

–

–

–

–

017

73OMF12123

2.3. Devizaárfolyam-változás (+/–)

–

–

–

–

–

–

018

73OMF12124

2.4. Egyéb piaci értékítéletből

–

–

–

–

–

–

adódó értékkülönbözet (+/–)
019

73OMF122

II. Fedezeti céltartalék

4 244 269

–

4 244 269

3 473 976

–

3 473 976

020

73OMF1221

1. Egyéni számlákon

4 236 973

–

4 236 973

3 455 026

–

3 455 026

021

73OMF12211

1.1. Egyéni számlákon jóváírt

3 406 552

–

3 406 552

2 711 764

–

2 711 764

400 081

–

400 081

455 803

–

455 803

430 340

–

430 340

287 459

–

287 459

59 102

–

59 102

59 215

–

59 215

szolgáltatási célú bevételekből
képzett céltartalék
022

73OMF12212

1.2. Egyéni számlákon jóváírt
realizált hozambevételekből
képzett céltartalék

023

73OMF12213

1.3. Egyéni számlákon jóváírt

024

73OMF122131 Ebből: 1.3.1. Időarányosan járó

értékelési különbözet
kamat (+)
025

73OMF122132 1.3.2. Járó osztalék (+)

026

73OMF122133 1.3.3. Devizaárfolyam-változás

027

73OMF122134 1.3.4. Egyéb piaci értékítéletből

–

–

–

–

–

–

– 14 490

–

– 14 490

2 911

–

2 911

385 728

–

385 728

225 333

–

225 333

7 296

–

7 296

18 950

–

18 950

75

–

75

1 312

–

1 312

6 387

–

6 387

17 588

–

17 588

834

–

834

50

–

50

– 12

–

– 12

– 11

–

– 11

(+/–)
adódó értékkülönbözet (+/–)
028

73OMF1222

2. Szolgáltatási tartalékon

029

73OMF12221

2.1. Szolgáltatási tartalékon

030

73OMF12222

kimutatott fedezeti céltartalék
2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt
realizált hozambevételekből
képzett céltartalék
031

73OMF12223

2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt
értékelési különbözet

032

73OMF122231 Ebből: 2.3.1. Időarányosan járó
kamat (+)

033

73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+)

034

73OMF122233 2.3.3. Devizaárfolyam-változás

–

–

–

–

–

–

– 38

–

– 38

57

–

57

884

–

884

4

–

4

–

–

–

48

–

48

(+/–)
035

73OMF122234 2.3.4. Egyéb piaci értékítéletből
adódó értékkülönbözet (+/–)

036

73OMF123

III. Likviditási céltartalék

Mód
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Ssz.

037

Sorkód

73OMF1231

Megnevezés

Előző évi

Tevékenység

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

záró adatai

záró adatai

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

1

2

3

4

5

6

7

k

l

m

n

o

p

z

1. Likviditási portfolió értékelési

Megállapított

Felülvizsgált

Előző évi

eltérések

tevékenység
záró beszámoló

(+/–)

záró adatai

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

különbözete
038

73OMF12311

Ebből: 1.1. Időarányosan járó
kamat (+)

039

73OMF12312

1.2. Járó osztalék (+)

–

–

–

–

–

–

040

73OMF12313

1.3. Devizaárfolyam-változás (+/–)

–

–

–

–

–

–

041

73OMF12314

1.4. Egyéb piaci értékítéletből

–

–

–

–

–

–

042

73OMF1232

2. Egyéb likviditási célokra

–

–

–

48

–

48

043

73OMF1233

3. Azonosítatlan befizetések

–

–

–

–

–

–

1 685

–

1 685

5 116

–

5 116

99

–

99

302

–

302

1 584

–

1 584

4 809

–

4 809

2

–

2

5

–

5

6 449

–

6 449

3 699

–

3 699

–

–

–

–

–

–

6 449

–

6 449

3 699

–

3 699

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6 449

–

6 449

3 699

–

3 699

adódó értékkülönbözet (+/–)

befektetési hozamának tartaléka
044

73OMF124

IV. Meg nem fizetett tagdíjak

045

73OMF1241

1. Működési célú tagdíjak tartaléka

046

73OMF1242

2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka

047

73OMF1243

3. Likviditási célú tagdíjak

tartaléka

tartaléka
048

73OMF13

F) Kötelezettségek

049

73OMF131

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

050

73OMF132

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

051

73OMF1321

1. Tagokkal szembeni

052

73OMF1322

kötelezettségek
2. Kötelezettség áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók)
053

73OMF1323

3. Rövid lejáratú hitelek és
kölcsönök

054

73OMF1324

4. Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek

055

73OMF1325

5. Azonosítatlan függő befizetések

–

–

–

–

–

–

056

73OMF13251

5.1. munkáltatóhoz rendelhető

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

772

–

772

1 305

–

1 305

függő befizetések
057

73OMF13252

5.2. munkáltatóhoz nem
rendelhető függő befizetések

058

73OMF13253

5.3. pénztártaghoz nem

059

73OMF14

G) Passzív időbeli elhatárolások

060

73OMF141

1. Bevételek passzív időbeli

rendelhető függő befizetések
–

–

–

–

–

–

–

772

1 305

–

1 305

–

–

–

–

–

elhatárolása
061

73OMF142

062

73OMF143

2. Költségek és ráfordítások időbeli 772
elhatárolása
3. Halasztott bevételek

–

Mód
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73OME
MÉRLEG – Eszközök
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

Sorkód

Megnevezés

001

73OME1

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

002

73OME11

003

73OME111

004
005
006

Előző évi

Megállapított

Előző évi

Tevékeny–

felülvizsgált

ségzáró

beszámoló

beszámoló

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+, –)

záró adatai

záró adatai

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

z

4 284 816

–

4 284 816 3 504 204

A) Befektetett eszközök

–

–

–

I. Immateriális javak

–

–

–

73OME1111

1. Vagyoni értékű jogok

–

–

73OME1112

2. Szellemi termékek

–

–

73OME1113

3. Immateriális javakra adott

–

eltérések

Felülvizsgált
tevékenységzáró beszámoló

(+, –)

záró adatai

–

3 504 204

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

előlegek
007

73OME1114

4. Immateriális javak
értékhelyesbítése

008

73OME112

II. Tárgyi eszközök

–

–

–

–

–

–

009

73OME1121

1. Működtetett ingatlanok és a

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

kapcsolódó vagyoni értékű jogok
010

73OME1122

2. Tartós befektetési célú
ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

011

73OME1123

3. Gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

012

73OME1124

4. Beruházások, felújítások

–

–

–

–

–

–

013

73OME1125

5. Beruházásokra adott előlegek

–

–

–

–

–

–

014

73OME1126

6. Tárgyi eszközök értékelési

–

–

–

–

–

–

015

73OME1127

–

–

–

–

–

–

különbözete
7. Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése
016

73OME113

III. Befektetett pénzügyi eszközök

–

–

–

–

–

–

017

73OME1131

1. Egyéb tartós részesedések

–

–

–

–

–

–

018

73OME1132

2. Egyéb tartósan adott kölcsön

–

–

–

–

–

–

019

73OME1133

3. Tartós hitelviszonyt

–

–

–

–

–

–

020

73OME11331 3.1. Kötvények

–

–

–

–

–

–

021

73OME11332 3.2. Állampapírok

–

–

–

–

–

–

022

73OME11333 3.3. Befektetési jegyek

–

–

–

–

–

–

023

73OME11334 3.4. Jelzáloglevél

–

–

–

–

–

–

024

73OME11335 3.5. Egyéb értékpapírok

–

–

–

–

–

–

025

73OME1134

–

–

–

–

–

–

4 284 797

–

4 284 797 3 504 204

–

3 504 204

megtestesítő értékpapírok

4. Befektetett pénzügyi eszközök

Mód

értékelési különbözete
026

73OME12

B) Forgóeszközök

027

73OME121

I. Készletek

–

–

–

–

–

–

028

73OME1211

1. Anyagok

–

–

–

–

–

–

029

73OME1212

2. Áruk

–

–

–

–

–

–

030

73OME1213

3. Készletekre adott előlegek

–

–

–

–

–

–

031

73OME1214

4. Áruk értékelési különbözete

–

–

–

–

–

–

032

73OME122

II. Követelések

82 470

–

82 470

55 679

–

55 679

033

73OME1221

1. Tagdíjkövetelések

15 138

–

15 138

5 116

–

5 116
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Ssz.

Sorkód

Megnevezés

034

73OME1222

2. Követelések áruszállításból és

035

73OME1223

3. Tagi kölcsön

036

73OME1224

4. Értékpapír kölcsönbe adásából

Előző évi

Megállapított

Előző évi

Tevékeny–

felülvizsgált

ségzáró

beszámoló

beszámoló

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenység-

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+, –)

záró adatai

záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

záró beszámoló

(+, –)

záró adatai
7
z

–

–

–

–

–

–

67 332

–

67 332

50 563

–

50 563

–

–

–

–

–

–

szolgáltatásból (vevők)

származó követelés
037

73OME1225

5.Egyéb követelések

–

–

–

–

–

–

038

73OME1226

6. Értékpapír kölcsönbe adásából

–

–

–

–

–

–

4 136 775

–

4 136 775 3 161 956

21 212

–

3 687 207

–

származó követelés értékelési
különbözete
039

73OME123

III. Értékpapírok

040

73OME1231

1. Egyéb részesedések

041

73OME1232

2. Forgatási célú hitelviszonyt

–

3 161 956

21 212

–

21 212

3 687 207 2 854 982

–

2 854 982

21 212

megtestesítő értékpapírok
042

73OME12321 2.1. Kötvények

043

73OME12322 2.2. Kincstárjegyek és más

223 106

–

2 547 092

–

223 106

58 802

–

58 802

2 547 092 2 657 898

–

2 657 898

állampapírok
044

73OME12323 2.3. Befektetési jegyek

778 728

–

778 728

–

–

–

045

73OME12324 2.4. Jelzáloglevél

138 281

–

138 281

138 282

–

138 282

046

73OME12325 2.5. Egyéb értékpapírok

047

73OME1233

048

73OME1234

3. Értékpapírok értékelési

–

–

–

–

–

–

442 885

–

442 885

282 794

–

282 794

– 14 529

–

– 14 529

2 968

–

2 968

65 552

–

65 552

286 569

–

286 569

432

–

432

–

–

–

30 981

–

30 981

286 486

–

286 486

különbözete
4. Határidős ügyletek értékelési
különbözete
049

73OME124

IV. Pénzeszközök

050

73OME1241

1. Pénztárak

051

73OME1242

2. Pénztári elszámolási
betétszámla

052

73OME1243

3. Elkülönített betétszámla

053

73OME1244

4. Rövid lejáratú bankbetétek

054

73OME1245

5. Devizaszámla

055

73OME1246

6. Pénzeszközök értékelési

83

–

83

83

–

83

34 000

–

34 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

56

–

56

–

–

–

19

–

19

–

–

–

–

–

–

–

–

–

19

–

19

–

–

–

különbözete
056

73OME13

C) Aktív időbeli elhatárolások

057

73OME131

1. Bevételek aktív időbeli

058

73OME132

elhatárolása
2. Költségek és ráfordítások időbeli
elhatárolása

Mód
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Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

Sorkód

Megnevezés

Előző évi

Megállapított

Előző évi

Tevékenység-

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenység-

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

záró adatai

záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

záró beszámoló

(+/–)

záró adatai
7
z

001

73OA01

Tagok által fizetett tagdíj

9 401

–

9 401

2 139

–

2 139

002

73OA02

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

2 144

–

2 144

375

–

375

003

73OA03

Meg nem fizetett tagdíjak miatt

667

–

667

302

–

302

004

73OA04

Utólag befolyt tagdíjak

630

–

630

20

–

20

005

73OA05

Tagdíjbevételek összesen

11 508

–

11 508

2 232

–

2 232

3 546

–

3 546

320

–

320

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 687

–

2 687

3 252

–

3 252

17 741

–

17 741

5 804

–

5 804

31 941

–

31 941

17 724

–

17 724

6 122

–

6 122

5 259

–

5 259

tartalékképzés (–)

(1+2+3+4)
006

73OA06

Tagok egyéb befizetései

007

73OA07

Működési célra kapott rendszeres
támogatás

008

73OA08

Működési célra juttatott eseti
adomány

009

73OA09

Egyéb bevételek

010

73OA10

Működési célú bevételek
(5+6+7+8+9)

011

73OA11

Működéssel kapcsolatos
ráfordítások

012

73OA111

Anyagjellegű ráfordítások

013

73OA1111

Anyagköltség

014

73OA1112

Igénybe vett szolgáltatások

015

73OA11121

Adminisztrációs és nyilvántartási

38

–

38

100

–

100

3 177

–

3 177

1 601

–

1 601

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 930

–

1 930

1 207

–

1 207

–

–

–

–

–

–

1 181

–

1 181

394

–

394

66

–

66

–

–

–

feladatokat ellátó szervezetnek
fizetett díj (számla alapján)
016

73OA11122

Tagszervezéssel kapcsolatos
ügynöki díj (számla alapján)

017

73OA11123

Könyvvizsgálat díja (számla
alapján)

018

73OA11124

Aktuáriusi díj (számla alapján)

019

73OA11125

Szaktanácsadás díja (számla
alapján)

020

73OA11126

Marketing-, hirdetés-,
propaganda- és reklámköltség

021

73OA1113

Egyéb szolgáltatások költsége

2 907

–

2 907

3 558

–

3 558

022

73OA112

Személyi jellegű ráfordítások

24 236

–

24 236

11 951

–

11 951

023

73OA1121

Bérköltség

18 348

–

18 348

9 273

–

9 273

024

73OA11211

Állományba tartozó pénztári

17 543

–

17 543

9 063

–

9 063

805

–

805

210

–

210

alkalmazottak munkabére
025

73OA11212

Állományba nem tartozók
munkadíja

026

73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj)

160

–

160

45

–

45

027

73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási

645

–

645

165

–

165

díj)

Mód
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Ssz.

Sorkód

Megnevezés

028

73OA112123 Tagszervezéssel kapcsolatos

029

73OA112124 Pénztári tisztségviselők

Előző évi

Megállapított

Előző évi

Tevékenység-

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenység-

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

záró adatai

záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

záró beszámoló

(+/–)

záró adatai
7
z

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ügynöki díj (megbízási díj)
tiszteletdíja
030

73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók
munkadíja

031

73OA1122

Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 013

–

1 013

224

–

224

032

73OA1123

Bérjárulékok

4 875

–

4 875

2 454

–

2 454

033

73OA113

Értékcsökkenési leírás

034

73OA114

Működéssel kapcsolatos egyéb

117

–

117

114

–

114

1 466

–

1 466

400

–

400

1 168

–

1 168

319

–

319

–

–

–

–

–

–

298

–

298

81

–

81

– 14 200

–

– 14 200

– 11 920

–

– 11 920

–

–

–

–

–

–

288

–

288

120

–

120

–

–

–

–

–

–

288

–

288

120

–

120

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ráfordítások
035

73OA1141

Felügyelettel kapcsolatos
ráfordítások

036

73OA1142

Működési céltartalékképzés
jövőbeni kötelezettségekre

037

73OA1143

Egyéb ráfordítások

038

73OA12

Szokásos működési tevékenység
eredménye (10–11) (+/–)

039

73OA13

Nem befektetési célú tulajdoni
részesedést jelentő befektetések
értékvesztése, visszaírása (+/–)

040

73OA14

Kapott (járó) kamatok, kamat
jellegű bevételek

041

73OA141

Tartósan adott kölcsönök,
lakáscélú kölcsönök után kapott
(járó) kamat

042

73OA142

043

73OA143

Pénzügyileg realizált kamat,
kamatjellegű bevétel
Hitelviszonyt megtestesítő
kamatozó értékpapír vételárában
lévő kamat (–)

044

73OA15

Tulajdoni részesedést jelentő
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete
(árfolyamnyereség)

045

73OA16

Befektetési jegyek realizált
hozama

046

73OA17

Kapott osztalékok és részesedések

–

–

–

–

–

–

047

73OA18

Pénzügyi műveletek egyéb

–

–

–

–

–

–

– 15

–

– 15

– 56

–

– 56

– 15

–

– 15

– 56

–

– 56

–

–

–

–

–

–

realizált bevételei
048

73OA19

Értékelési különbözetben
elszámolt várható hozam

049

73OA191

Időarányosan járó kamat

050

73OA192

Járó osztalék

Mód
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Ssz.

Sorkód

051

73OA193

052

73OA1931

Megnevezés

Devizaárfolyam-változásból

Előző évi

Megállapított

Előző évi

Tevékenység-

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenység-

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

záró adatai

záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

záró beszámoló

(+/–)

záró adatai
7
z

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

273

–

273

64

–

64

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– 15

–

– 15

– 56

–

– 56

– 15

–

– 15

– 56

–

– 56

adódó értékkülönbözet
Nyereségjellegű különbözet
(árfolyamnyereség)
053

73OA1932

Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

054

73OA194

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet

055

73OA1941

056

73OA1942

Nyereségjellegű különbözet
(árfolyamnyereség)
Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

057

73OA20

Befektetési célú ingatlanok
hasznosításából, eladásából
származó bevételek

058

73OA21

Befektetési tevékenység bevételei
összesen (14+...+20)

059

73OA22

Fizetendő kamatok és
kamatjellegű ráfordítások

060

73OA23

Tulajdoni részesedést jelentő
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete
(árfolyamveszteség)

061

73OA24

Befektetési jegyek realizált
vesztesége

062

73OA25

Értékelési különbözetből képzett
működési céltartalék

063

73OA251

Időarányosan járó kamat

064

73OA252

Járó osztalék

–

–

–

–

–

–

065

73OA253

Devizaárfolyam különbözet

–

–

–

–

–

–

066

73OA254

Egyéb piaci értékítéletből adódó

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

értékkülönbözet
067

73OA26

Pénzügyi műveletek egyéb
ráfordítása

068

73OA27

069

73OA28

Befektetési célú ingatlanokkal
kapcsolatos ráfordítások
Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos egyéb ráfordítások

070

73OA281

Vagyonkezelői díjak

–

–

–

–

–

–

071

73OA282

Letétkezelői díjak

–

–

–

–

–

–

072

73OA283

Befektetési tevékenységgel

–

–

–

–

–

–

kapcsolatos különböző egyéb
ráfordítások

Mód

1780

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

Sorkód

073

73OA29

074

73OA30

Megnevezés

Előző évi

Megállapított

Előző évi

Tevékenység-

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

záró adatai

záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Befektetési tevékenység

eltérések

Felülvizsgált
tevékenységzáró beszámoló

(+/–)

Mód

záró adatai
7
z

– 15

–

– 15

– 56

–

– 56

288

–

288

120

–

120

ráfordítási összesen (22+...+28)
Befektetési tevékenység
eredménye (21–29) (+/–)
075

73OA31

Rendkívüli bevételek

–

–

–

–

–

–

076

73OA32

Rendkívüli ráfordítások

–

–

–

–

–

–

077

73OA33

Rendkívüli eredmény (31–32) (+/–)

–

–

–

–

–

–

078

73OA34

Kiegészítő vállalkozási

–

–

–

–

–

–

079

73OA35

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– 13 912

–

– 13 912

– 11 800

–

– 11 800

tevékenység bevételei
Kiegészítő vállalkozási
tevékenység ráfordításai
080

73OA36

Kiegészítő vállalkozási
tevékenység adózás előtti
eredménye (34–35)

081

73OA37

Adófizetési kötelezettség (–)

082

73OA38

Működés és kiegészítő vállalkozási
tevékenység mérleg szerinti
eredménye (12+/–13+/–30+/–
33+/–36–37) (+/–)

Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

Sorkód

Megnevezés

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

Előző évi

Tevékenység-

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

záró adatai

záró adatai

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenységzáró beszámoló

(+/–)

záró adatai

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

z

001

73OB01

Tagok által fizetett tagdíj

158 463

–

158 463

34 075

–

34 075

002

73OB02

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

36 920

–

36 920

5 973

–

5 973

003

73OB03

Meg nem fizetett tagdíjak miatti

11 996

–

11 996

4 809

–

4 809

tartalékképzés (–)
004

73OB04

Utólag befolyt tagdíjak

005

73OB05

Tagdíjbevételek összesen

11 669

–

11 669

322

–

322

195 056

–

195 056

35 561

–

35 561

(1+2+3+4)
006

73OB06

Tagok egyéb befizetései

91 371

–

91 371

8 855

–

8 855

007

73OB061

Ebből: A tag nyilatkozata alapján

29 214

–

29 214

3 764

–

3 764

008

73OB07

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5 704

–

5 704

1 262

–

1 262

az adóhatóság által átutalt összeg
Szolgáltatások fedezetére kapott
rendszeres támogatás
009

73OB08

Szolgáltatások fedezetére juttatott
eseti adomány

010

73OB09

Szolgáltatási célú egyéb bevételek

Mód

7. szám
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Ssz.

011

Sorkód

73OB10

Megnevezés

Egyéni számlán jóváírt

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

Előző évi

Tevékenység-

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

záró adatai

záró adatai

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenységzáró beszámoló

(+/–)

záró adatai

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

z

292 131

–

292 131

45 678

–

45 678

5 704

–

5 704

1 262

–

1 262

176 231

–

176 231

36 336

–

36 336

194 524

–

194 524

43 224

–

43 224

18 293

–

18 293

6 888

–

6 888

84 785

–

84 785

111 696

–

111 696

64 996

–

64 996

154 840

–

154 840

szolgáltatási célú bevételek
összesen (5+6+7+8+9)
012

73OB11

Egyéni számlán elszámolt
szolgáltatási célú egyéb
ráfordítások

013

73OB12

Kapott kamatok, kamat jellegű
bevételek

014

73OB121

Pénzügyileg realizált kamat,
kamatjellegű bevétel

015

73OB122

Hitelviszonyt megtestesítő
kamatozó értékpapír vételárában
lévő kamat (–)

016

73OB13

Tulajdoni részesedést jelentő
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete
(árfolyamnyereség)

017

73OB14

Befektetési jegyek realizált
hozama

018

73OB15

Kapott osztalékok és részesedések

019

73OB16

Pénzügyi műveletek egyéb

2 093

–

2 093

–

–

–

34 906

–

34 906

2 343

–

2 343

36 177

–

36 177

– 143 664

–

– 143 664

– 15 185

–

– 15 185

113

–

113

–

–

–

–

–

–

– 18 929

–

– 18 929

17 497

–

17 497

6

–

6

17 497

–

17 497

18 935

–

18 935

–

–

–

70 291

–

70 291

– 161 274

–

– 161 274

132 910

–

132 910

6 054

–

6 054

62 619

–

62 619

167 328

–

167 328

–

–

–

–

–

–

399 188

–

399 188

161 551

–

161 551

realizált bevételei
020

73OB17

Értékelési különbözetben
elszámolt várható hozam

021

73OB171

Időarányosan járó kamat

022

73OB172

Járó osztalék

023

73OB173

Devizaárfolyam-változásból
adódó értékkülönbözet

024

73OB1731

025

73OB1732

Nyereségjellegű különbözet
(árfolyamnyereség)
Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

026

73OB174

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet

027

73OB1741

Nyereségjellegű különbözet
(árfolyamnyereség)

028

73OB1742

029

73OB18

Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)
Befektetési célú ingatlanok
hasznosításából, eladásából
származó bevételek

030

73OB19

Befektetési tevékenység bevételei
összesen (12+...+18)

Mód
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Ssz.

031

Sorkód

73OB191

Megnevezés

Egyéni számlákat megillető

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

Előző évi

Tevékenység-

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

záró adatai

záró adatai

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenységzáró beszámoló

(+/–)

záró adatai

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

z

397 159

–

397 159

159 284

–

159 284

360 755

–

360 755

302 165

–

302 165

36 404

–

36 404

– 142 881

–

– 142 881

2 029

–

2 029

2 267

–

2 267

2 256

–

2 256

3 050

–

3 050

– 227

–

– 227

– 783

–

– 783

–

–

–

–

–

–

910

–

910

1 356

–

1 356

7 730

–

7 730

1 045

–

1 045

48 207

–

48 207

29 982

–

29 982

–

–

–

–

–

–

14 025

–

14 025

3 466

–

3 466

10 671

–

10 671

2 670

–

2 670

3 354

–

3 354

796

–

796

–

–

–

–

–

–

70 872

–

70 872

35 849

–

35 849

70 342

–

70 342

35 491

–

35 491

530

–

530

358

–

358

328 316

–

328 316

125 702

–

125 702

290 413

–

290 413

266 674

–

266 674

hozambevételek
032

73OB1911

Egyéni számlákat megillető
realizált hozam

033

73OB1912

034

73OB192

Egyéni számlákat megillető
értékelési különbözet
Szolgáltatási tartalékot megillető
hozambevételek

035

73OB1921

Szolgáltatási tartalékot megillető
realizált hozam

036

73OB1922

Szolgáltatási tartalékot megillető
értékelési különbözet

037

73OB20

038

73OB21

Fizetendő kamatok és
kamatjellegű ráfordítások
Tulajdoni részesedést jelentő
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete
(árfolyamveszteség)

039

73OB22

Befektetési jegyek realizált
vesztesége

040

73OB23

041

73OB24

Pénzügyi műveletek egyéb
ráfordítása
Befektetési célú ingatlanokkal
kapcsolatos ráfordítások

042

73OB25

Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos egyéb ráfordítások

043

73OB251

Vagyonkezelői díjak

044

73OB252

Letétkezelői díjak

045

73OB253

Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos különböző egyéb
ráfordítások

046

73OB26

Befektetési tevékenység
ráfordításai összesen (20+...+25)

047

73OB261

Egyéni számlákat terhelő
befektetéssel kapcsolatos
ráfordítások

048

73OB262

Szolgáltatási tartalékot terhelő
befektetéssel kapcsolatos
ráfordítások

049

73OB27

050

73OB271

Befektetési tevékenység
eredménye (19–26) (+/–)
Egyéni számlákon jóváírható nettó
hozam

Mód
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Ssz.

051

Sorkód

73OB272

Megnevezés

Egyéni számlákon jóváírható

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

Előző évi

Tevékenység-

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

záró adatai

záró adatai

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenység-

Mód

záró beszámoló

(+/–)

záró adatai

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

z

36 404

–

36 404

– 142 881

–

– 142 881

1 726

–

1 726

2 692

–

2 692

– 227

–

– 227

– 783

–

– 783

614 743

–

614 743

170 118

–

170 118

286 427

–

286 427

44 416

–

44 416

290 413

–

290 413

266 674

–

266 674

36 404

–

36 404

– 142 881

–

– 142 881

– 15 103

–

– 15 103

113

–

113

értékelési különbözet
052

73OB273

Szolgáltatási tartalékba
helyezhető nettó hozam

053

73OB274

054

73OB28

Szolgáltatási tartalékba
helyezhető értékelési különbözet
Fedezeti céltartalék képzés
(10–11+/–27) (–)

055

73OB281

Egyéni számlákon a szolgáltatási
célú bevételek és ráfordítások
különbözetének összegében

056

73OB282

Egyéni számlákon jóváírt nettó
hozamból

057

73OB283

Egyéni számlákon jóváírt
értékelési különbözetből

058

73OB2831

Időarányosan járó kamat

059

73OB2832

Járó osztalék

060

73OB2833

Devizaárfolyam különbözetből

061

73OB2834

Egyéb piaci értékítéletből adódó

–

–

–

–

–

–

– 18 893

–

– 18 893

17 401

–

17 401

70 400

–

70 400

– 160 395

–

– 160 395

1 726

–

1 726

2 692

–

2 692

– 227

–

– 227

– 783

–

– 783

– 81

–

– 81

1

–

1

értékkülönbözetből
062

73OB284

Szolgáltatási tartalékon jóváírt
nettó hozamból

063

73OB285

Szolgáltatási tartalékon jóváírt

064

73OB2851

Időarányosan járó kamat

065

73OB2852

Járó osztalék

066

73OB2853

Devizaárfolyam különbözetből

067

73OB2854

Egyéb piaci értékítéletből adódó

értékelési különbözetből
–

–

–

–

–

–

– 36

–

– 36

96

–

96

– 110

–

– 110

– 880

–

– 880

értékkülönbözet

73OC
Eredménykimutatás – Likviditási fedezet
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

Sorkód

Megnevezés

001

73OC01

Tagok által fizetett tagdíj

002

73OC02

003

73OC03

004

73OC04

Előző évi

Megállapított

Előző évi

Tevékenység-

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenység-

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

záró adatai

záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Mód

záró beszámoló

(+/–)

záró adatai
7
z

160

–

160

36

–

36

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

38

–

38

6

–

6

Meg nem fizetett tagdíjak miatti

11

–

11

5

–

5

10

–

10

–

–

–

tartalékképzés (–)
Utólag befolyt tagdíjak
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Ssz.

Sorkód

Megnevezés

005

73OC05

Tagdíjbevételek összesen

006

73OC06

Tagok egyéb befizetései

007

73OC07

Likviditási célra kapott rendszeres

Előző évi

Megállapított

Előző évi

Tevékenység-

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenység-

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

záró adatai

záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Mód

záró beszámoló

(+/–)

záró adatai
7
z

197

–

197

37

–

37

56

–

56

6

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

6

1

–

1

259

–

259

44

–

44

6

–

6

1

–

1

310

–

310

–

–

–

310

–

310

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(1+2+3+4)

támogatás
008

73OC08

Likviditási célra juttatott eseti

009

73OC09

Likviditási célú egyéb bevételek

010

73OC10

Likviditási célú bevételek

adomány

összesen (5+6+7+8+9)
011

73OC11

Likviditási célú egyéb ráfordítások

012

73OC12

Kapott kamatok, kamat jellegű
bevételek

013

73OC121

Pénzügyileg realizált kamat,
kamatjellegű bevétel

014

73OC122

Hitelviszonyt megtestesítő
kamatozó értékpapír vételárában
lévő kamat (–)

015

73OC13

Tulajdoni részesedést jelentő
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete
(árfolyamnyereség)

016

73OC14

Befektetési jegyek realizált
hozama

017

73OC15

Kapott osztalékok és részesedések

–

–

–

–

–

–

018

73OC16

Pénzügyi műveletek egyéb

–

–

–

–

–

–

3

–

3

–

–

–

realizált bevételei
019

73OC17

Értékelési különbözetben
elszámolt várható hozam

020

73OC171

Időarányosan járó kamat

3

–

3

–

–

–

021

73OC172

Járó osztalék

–

–

–

–

–

–

022

73OC173

Devizaárfolyam-változásból

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

adódó értékkülönbözet
023

73OC1731

024

73OC1732

Nyereségjellegű különbözet
(árfolyamnyereség)
Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

025

73OC174

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet

026

73OC1741

Nyereségjellegű különbözet
(árfolyamnyereség)

027

73OC1742

Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)
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Ssz.

028

Sorkód

73OC18

Megnevezés

Befektetési célú ingatlanok

Előző évi

Megállapított

Előző évi

Tevékenység-

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenység-

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

záró adatai

záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Mód

záró beszámoló

(+/–)

záró adatai
7
z

–

–

–

–

–

–

313

–

313

–

–

–

313

–

313

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

hasznosításából, eladásából
származó bevételek
029

73OC19

030

73OC191

Befektetési tevékenység bevételei
összesen (12+...+18)
Likviditási és kockázati célú
pénzeszközök befektetésével
kapcsolatos bevételek

031

73OC192

Azonosítatlan befizetések
befektetésével kapcsolatos
bevételek

032

73OC20

Fizetendő kamatok és
kamatjellegű ráfordítások

033

73OC21

Tulajdoni részesedést jelentő
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete
(árfolyamveszteség)

034

73OC22

035

73OC23

Befektetési jegyek realizált
vesztesége
Pénzügyi műveletek egyéb
ráfordítása

036

73OC24

Befektetési célú ingatlanokkal
kapcsolatos ráfordítások

037

73OC25

Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos egyéb ráfordítások

038

73OC251

Vagyonkezelői díjak

–

–

–

–

–

–

039

73OC252

Letétkezelői díjak

–

–

–

–

–

–

040

73OC253

Befektetési tevékenységgel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

313

–

313

–

–

–

566

–

566

43

–

43

kapcsolatos különböző egyéb
ráfordítások
041

73OC26

042

73OC261

Befektetési tevékenység
ráfordításai összesen (20+...+25)
Likviditási és kockázati célú
pénzeszközök befektetésével
kapcsolatos ráfordítások

043

73OC262

Azonosítatlan befizetések
befektetésével kapcsolatos
ráfordítások

044

73OC27

Befektetési tevékenység
eredménye (19–26) (+/–)

045

73OC28

Likviditási és kockázati
céltartalékképzés (10–11+/–27)
(–)
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

Sorkód

046

73OC281

047

73OC2811

048
049
050

Megnevezés

Értékelési különbözetből képzett

Előző évi

Megállapított

Előző évi

Tevékenység-

felülvizsgált

záró

beszámoló

beszámoló

Megállapított
eltérések

Felülvizsgált
tevékenység-

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

záró adatai

záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Mód

záró beszámoló

(+/–)

záró adatai
7
z

3

–

3

–

–

–

Időarányosan járó kamat

3

–

3

–

–

–

73OC2812

Járó osztalék

–

–

–

–

–

–

73OC2813

Devizaárfolyam különbözetek

–

–

–

–

–

–

73OC2814

Egyéb piaci értékítéletből adódó

–

–

–

–

–

–

563

–

563

43

–

43

–

–

–

–

–

–

likviditási céltartalék

értékkülönbözetek
051

73OC282

Egyéb likviditási célokra

052

73OC283

Azonosítatlan befizetések
befektetési hozamára

Független könyvvizsgálói jelentés
a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjai részére
A Beolvadó Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztárának tevékenységzáró beszámolójáról készült jelentés
Elvégeztük a Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztárának mellékelt tevékenységzáró beszámolójának a könyvvizsgálatát,
amely beszámoló a 2015. március 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege
3 504 204 E Ft, a fedezeti céltartalék összege 3 473 976 E Ft, a működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti
eredménye 11 800 E Ft veszteség – és az ezen időponttal végződő időszakra vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a
számviteli politika meghatározó elemeit és egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztárának küldöttközgyűlése az 1/2015. (01.12.) határozatával döntött a Honvéd
Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárba történő beolvadásáról.
A 6/2015. (03. 31.) határozatával az átalakulás napjaként 2015. március 31-ét határozta meg.
A vezetés felelőssége a beszámolóért
A vezetés felelős a tevékenységzáró beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal, valamint a vonatkozó kormányrendeletekkel
összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes beszámoló
elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk a tevékenységzáró beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar
nemzeti könyvvizsgálati standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai
követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk
arról, hogy a beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a
beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a tevékenységzáró beszámoló akár
csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek.
A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a beszámoló pénztár általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából
releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azért, hogy a pénztár belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített
számviteli becslések ésszerűségének, valamint a beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a
megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1787

Vélemény
Véleményünk szerint a tevékenységzáró beszámoló megbízható és valós képet ad a Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára
2015. március 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről a számviteli törvényben és a vonatkozó 223/2000. (XII. 19.) Korm.
rendeletben foglaltakkal összhangban.
Győr, 2015. június 2.
Niczki Éva ügyvezető
ITAG Könyvvizsgáló Kft.
9024 Győr, Kálvária u. 55.
Kamarai nyilvántartási sz.: 001618
Pénztári Min. Nyilv.t.sz.: Tpt -001618/03.

dr. Szabóné dr. Pente Ilona
b
ejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai bejegyzési sz.: 004461
Pénztári Min. Nyilv.t.sz.: Ept -004461/03.

Balzsam Egészségpénztár
7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 22.
2014. évi mérleg
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31.
adatok: E Ft
Ssz.

A tétel megnevezése

1.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2.

Előző év

Tárgyév

37 360

34 869

A) Befektetett eszközök

0

0

3.

I. Immateriális javak

0

0

4.

II. Tárgyi eszközök

0

0

5.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

6.

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

0

0

7.

B) Forgóeszközök

37 360

34 869

8.

I. Készletek

0

0

9.

II. Követelések

718

811

10.

1. Tagdíjkövetelések

503

596

11.

2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

0

0

12.

3. Egyéb követelések

215

215

13.

III. Értékpapírok

0

0

14.

IV. Pénzeszközök

36 642

34 058

15.

1. Pénztárak

16.

2. Pénztári elszámolási számla

17.

3. Elkülönített betétszámla

18.

4. Rövid lejáratú bankbetétek

19.

223

41

1 419

24 017

0

0

35 000

10 000

5. Devizaszámla

0

0

20.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

0

0

21.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

37 360

34 869

22.

D) Saját tőke

0

0
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adatok: E Ft

Ssz.

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

23.

I. Induló tőke

0

0

24.

E) Tartalékok

36 588

34 005

25.

I. Fedezeti alap tartalék

32 860

30 092

26.

1. Egyéni számlák befektetett tartaléka

31 388

8 835

27.

2. Egyéni számlák szabad tartaléka

1 472

21 257

28.

II. Működési alap tartaléka

3 728

3 913

29.

1. Befektetett működési tartalék

3 561

1 149

30.

2. Likvid működési tartalék

167

2 764

31.

III. Likviditási alap tartaléka

0

0

32.

F) Kötelezettségek

772

864

33.

I. Rövid lejáratú kötelezettségek

772

864

34.

1. Tagokkal szembeni kötelezettségek

692

596

35.

2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

0

0

36.

3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

0

0

37.

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

80

268

38.

II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

0

0

Eredménykimutatás
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31.
adatok: E Ft
Ssz.

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

Tagok által fizetett tagdíj

13 137

14 090

2.

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

24 047

22 533

3.

Tagdíjbevételek összesen

37 184

36 623

4.

Pénztári befizetések összesen

37 184

37 087

5.

Tagok nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg

2 850

2 774

6.

Különféle bevételek

2 850

2 774

7.

Fedezeti alap bevételei összesen

40 034

39 861

8.

Szolgáltatások kiadásai

38 609

40 920

9.

Tagoknak visszatérített összeg

2 270

1 709

10.

Fedezeti alap kiadásai összesen

40 879

42 629

11.

FEDEZETI ALAP TÁRGYÉVI EREDMÉNYE

–845

–2 768

12.

Tagok által fizetett tagdíj

787

804

13.

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

1 698

1 451

14.

Tagdíjbevételek összesen

2 485

2 255

15.

Tagok egyéb befizetései

0

45

16.

Pénztári befizetések összesen

2 485

2 300

17.

Átcsoportosítás likvidítási alapból

390

395

18.

Működési alap bevételei összesen

2 875

2 695

19.

Anyagjellegű kiadások

587

440

20.

Személyi jellegű kiadások

2 054

1 899
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adatok: E Ft

Ssz.

A tétel megnevezése

21.

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

22.

Egyéb kiadások

23.

Felügyeleti díj

24.

Működési alap kiadásai összesen

25.

MŰKÖDÉSI ALAP TÁRGYÉVI EREDMÉNYE

26.

Előző év

Tárgyév

0

16

167

121

36

34

2 844

2 510

31

185

Tagok által fizetett tagdíj

140

149

27.

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

250

243

28.

Tagdíjbevételek összesen

390

392

29.

Tagok egyéb befizetései

0

3

30.

Pénztári befizetések összesen

390

395

31.

Likvidítási alap bevételei összesen

390

395

32.

Átcsoportosítás működési alapba

390

395

33.

Likvidítási alap kiadásai összesen

390

395

34.

LIKVIDÍTÁSI ALAP TÁRGYÉVI EREDMÉNYE

0

0

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014.
Alapok összesen
Tagdíjbevételek

42 909

39 270

0

3 286

Alapok bevételei

42 909

42 556

Alapok kiadásai

43 723

45 139

–814

–2 583

Különféle bevételek

ALAPOK TÁRGYÉVI EREDMÉNYE
Pécs, 2015. április 7.

Vélemény:
Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Balzsam Egészségpénztár 2014. december 31-én
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli
törvényben foglaltakkal összhangban.
Jerger Valéria
kamarai tag, könyvvizsgáló
7623 Pécs, Kassa u. 4.
nyilv. szám.: 001577, E-01577 / 1995. 01. 01.
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A Nemzetgazdasági Közlöny 2015. évi 6. számában tévesen került közzétételre az MKB Nyugdíjpénztár beszámolója.
Az helyesen a következő:
MKB Nyugdíjpénztár
Az MKB Nyugdíjpénztár az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet 25. §-ának, valamint az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. §-ának megfelelően az alábbiakat teszi közzé

1. Az MKB Nyugdíjpénztár 2014. évi összevont éves beszámolója
Mérleg
adatok E Ft–ban

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

114 896 001

129 162 926

38 487 002

33 850 405

I. Immateriális javak

5 618

3 277

a) önkéntes nyugdíjpénztár

2 617

1 054

b) magánnyugdíjpénztár

3 001

2 223

II. Tárgyi eszközök

524

388

a) önkéntes nyugdíjpénztár

377

287

b) magánnyugdíjpénztár

147

101

1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

38 480 860

33 846 740

a) önkéntes nyugdíjpénztár

34 274 065

30 232 339

b) magánnyugdíjpénztár

4 206 795

3 614 401

1. Egyéb tartós részesedések

9 625 179

8 019 885

a) önkéntes nyugdíjpénztár

8 623 335

7 215 765

b) magánnyugdíjpénztár

1 001 844

804 120

3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

23 866 601

20 277 518

a) önkéntes nyugdíjpénztár

ESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
A) Befektetett eszközök

ebből:

21 286 761

18 149 560

b) magánnyugdíjpénztár

2 579 840

2 127 958

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

4 989 080

5 549 337

a) önkéntes nyugdíjpénztár

4 363 969

4 867 014

625 111

682 323

76 399 824

95 306 866

I. Készletek

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár
B) Forgóeszközök

ebből:
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adatok E Ft–ban

ESZKÖZÖK

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Áruk értékelési különbözete

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

II. Követelések

1 180 699

1 724 210

a) önkéntes nyugdíjpénztár

1 101 515

1 489 221

79 184

234 989

1. Tagdíjkövetelések

965 655

965 994

a) önkéntes nyugdíjpénztár

888 871

856 749

76 784

109 245

193 859

159 593

III. Értékpapírok

66 167 675

84 808 911

a) önkéntes nyugdíjpénztár

58 283 559

71 141 249

7 884 116

13 667 662

1. Egyéb részesedések

13 940 916

18 348 714

a) önkéntes nyugdíjpénztár

11 549 240

14 586 661

2 391 676

3 762 053

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

50 682 268

63 733 362

a) önkéntes nyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár
ebből:

b) magánnyugdíjpénztár
2. Tagi kölcsön

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

45 387 040

54 260 255

b) magánnyugdíjpénztár

5 295 228

9 473 107

3. Értékpapírok értékelési különbözete

1 471 526

3 640 696

a) önkéntes nyugdíjpénztár

1 273 693

3 184 778

197 833

455 918

4. Határidős ügyletek értékelési különbözete

72 965

–913 861

a) önkéntes nyugdíjpénztár

73 586

–890 445

–621

–23 416

IV. Pénzeszközök

9 051 450

8 773 745

a) önkéntes nyugdíjpénztár

6 612 923

7 805 521

b) magánnyugdíjpénztár

2 438 527

968 224

1. Betétszámlák (forintban)

9 021 993

7 846 275

a) önkéntes nyugdíjpénztár

6 584 049

7 077 616

b) magánnyugdíjpénztár

2 437 944

768 659

2. Devizaszámla

0

902 043

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

703 300

b) magánnyugdíjpénztár

0

198 743

3. Pénzeszköz értékelési különbözete

29 441

25 317

a) önkéntes nyugdíjpénztár

28 858

24 495

583

822

C) Aktív időbeli elhatárolások

9 175

5 655

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

9 105

5 545

a) önkéntes nyugdíjpénztár

9 105

5 545

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

ebből:

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár
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adatok E Ft–ban

ESZKÖZÖK

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

70

110

a) önkéntes nyugdíjpénztár

22

38

b) magánnyugdíjpénztár

48

72
adatok E Ft–ban

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

114 896 001

129 162 926

D) Saját tőke

999 321

1 090 192

I. Indulótőke

500

500

0

0

500

500

III. Tartaléktőke

993 852

1 073 222

a) önkéntes nyugdíjpénztár

852 383

965 888

b) magánnyugdíjpénztár

141 469

107 334

59 108

76 565

FORRÁSOK

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

a) önkéntes nyugdíjpénztár
b) magánnyugdíjpénztár

IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye
V. Működés mérleg szerinti eredménye

–54 139

–60 095

VI. Értékelési tartalék

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

113 449 830

126 424 911

I. Működési céltartalék

5 681

2 950

a) önkéntes nyugdíjpénztár

5 627

2 913

54

37

111 514 177

124 470 446

a) önkéntes nyugdíjpénztár

97 306 148

106 584 160

b) magánnyugdíjpénztár

14 208 029

17 886 286

104 732 367

115 955 747

a) önkéntes nyugdíjpénztár

91 343 151

99 179 335

b) magánnyugdíjpénztár

E) Céltartalékok

b) magánnyugdíjpénztár
II. Fedezeti céltartalék

1. Egyéni számlákon

13 389 216

16 776 412

2. Szolgáltatási tartalékon

264 813

264 929

a) önkéntes nyugdíjpénztár

264 813

264 929

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

3. Értékelési különbözetben

6 516 997

8 249 770

a) önkéntes nyugdíjpénztár

5 698 184

7 139 896

b) magánnyugdíjpénztár

818 813

1 109 874

III. Likviditási céltartalék

963 619

984 875

a) önkéntes nyugdíjpénztár

760 480

796 973

b) magánnyugdíjpénztár

203 139

187 902

IV. Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka

1

2

a) magánnyugdíjpénztár

1

2

V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka

966 352

966 638

a) önkéntes nyugdíjpénztár

888 871

856 749
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adatok E Ft–ban

FORRÁSOK

b) magánnyugdíjpénztár

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

77 481

109 889

302 638

1 489 169

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

302 638

1 489 169

a) önkéntes nyugdíjpénztár

275 650

1 244 195

26 988

244 974

Azonosítatlan függő befizetések

98 933

107 005

a) önkéntes nyugdíjpénztár

97 444

105 077

1 489

1 928

G) Passzív időbeli elhatárolások

144 212

158 654

a) önkéntes nyugdíjpénztár

135 916

147 811

8 296

10 843

F) Kötelezettségek

b) magánnyugdíjpénztár
ebből:

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

Eredménykimutatás
A) Pénztár működési tevékenysége
adatok E Ft–ban

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1. Tagok által fizetett tagdíj

184 385

211 795

a) önkéntes nyugdíjpénztár

183 861

211 199

b) magánnyugdíjpénztár

524

596

173 502

181 318

0

0

5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–)

42 983

41 467

a) önkéntes nyugdíjpénztár

2. Munkáltatói tagdíj–hozzájárulás
4. Tagdíj kiegészítések

42 666

41 124

b) magánnyugdíjpénztár

317

343

6. Utólag befolyt tagdíjak

91

285

a) önkéntes nyugdíjpénztár

27

215

b) magánnyugdíjpénztár

64

70

7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4–5+6)

314 995

351 931

a) önkéntes nyugdíjpénztár

314 724

351 608

271

323

3 527

4 419

b) magánnyugdíjpénztár
8. Tagok egyéb befizetései
a) önkéntes nyugdíjpénztár
9. Működési célra kapott rendszeres támogatás
a) önkéntes nyugdíjpénztár
b) magánnyugdíjpénztár

3 527

4 419

11 330

11 975

952

968

10 378

11 007

10. Működési célra juttatott eseti adomány

1 055

1 279

a) önkéntes nyugdíjpénztár

1 055

1 279

0

0

b) magánnyugdíjpénztár
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adatok E Ft–ban

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

11. Egyéb bevételek

118 155

101 488

a) önkéntes nyugdíjpénztár

118 002

101 200

b) magánnyugdíjpénztár

153

288

12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)

449 062

471 092

a) önkéntes nyugdíjpénztár

438 260

459 474

b) magánnyugdíjpénztár

10 802

11 618

13. Működéssel kapcsolatos ráfordítások

492 245

484 143

a) önkéntes nyugdíjpénztár

421 270

410 656

b) magánnyugdíjpénztár

70 975

73 487

–43 183

–13 051

16 990

48 818

–60 173

–61 869

15. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek

48 886

28 779

a) önkéntes nyugdíjpénztár

42 851

27 001

b) magánnyugdíjpénztár

6 035

1 778

16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

1 201

2 821

a) önkéntes nyugdíjpénztár

14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12–13) +/–)
a) önkéntes nyugdíjpénztár
b) magánnyugdíjpénztár

1 201

2 821

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

–1 719

–2 730

a) önkéntes nyugdíjpénztár

–1 592

–2 713

–127

–17

22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20)

48 368

28 870

a) önkéntes nyugdíjpénztár

42 460

27 109

5 908

1 761

26. Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék(+/–)

–1 719

–2 730

a) önkéntes nyugdíjpénztár

–1 592

–2 713

–127

–17

27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

29. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

1 935

2 079

a) önkéntes nyugdíjpénztár

1 934

2 075

b) magánnyugdíjpénztár

1

4

30. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (23+...+29)

216

–651

a) önkéntes nyugdíjpénztár

342

–638

b) magánnyugdíjpénztár

–126

–13

31. Befektetési tevékenység eredménye (22–30) (+/–)

48 152

29 521

a) önkéntes nyugdíjpénztár

42 118

27 747

6 034

1 774

0

0

b) magánnyugdíjpénztár
32. Rendkívüli eredmény (+/–)
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adatok E Ft–ban

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

59 108

76 565

–54 139

–60 095

35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes
nyugdíjpénztár)
36. Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár)

B) Pénztári szolgáltatások fedezete
adatok E Ft-ban

Megnevezés

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1. Tagok által fizetett tagdíj

3 584 451

4 483 511

a) önkéntes nyugdíjpénztár

3 519 558

4 409 660

64 893

73 851

2 999 898

3 161 348

b) magánnyugdíjpénztár
2. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás
4. Tagdíj–kiegészítések

0

0

5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–)

883 685

856 418

a) önkéntes nyugdíjpénztár

844 427

813 912

b) magánnyugdíjpénztár

39 258

42 506

6. Utólag befolyt tagdíjak

8 323

11 475

404

2 816

a) önkéntes nyugdíjpénztár
b) magánnyugdíjpénztár

7 919

8 659

7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4–5+6)

5 708 987

6 799 916

a) önkéntes nyugdíjpénztár

5 675 433

6 759 912

b) magánnyugdíjpénztár

33 554

40 004

8.Tagok egyéb befizetései

351 990

425 191

a) önkéntes nyugdíjpénztár

351 990

425 191

30 797

31 284

9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár)
10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár)

34 322

41 849

11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek

823 621

843 292

a) önkéntes nyugdíjpénztár

820 628

841 612

b) magánnyugdíjpénztár

2 993

1 680

12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)

6 949 717

8 141 532

a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11)

6 913 170

8 099 848

b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11)

36 547

41 684

13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások

823 604

843 292

a) önkéntes nyugdíjpénztár

820 628

841 612

b) magánnyugdíjpénztár

2 976

1 680

14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek

5 470 815

4 196 385

a) önkéntes nyugdíjpénztár

4 930 125

3 728 413

540 690

467 972

15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

5 104 974

7 102 901

a) önkéntes nyugdíjpénztár

4 642 038

6 165 208

b) magánnyugdíjpénztár
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adatok E Ft-ban

Megnevezés

b) magánnyugdíjpénztár

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

462 936

937 693

16. Befektetési jegyek realizált hozama

0

8 440

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

8 440

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

17. Kapott osztalékok, részesedések

432 493

371 902

a) önkéntes nyugdíjpénztár

376 682

308 779

55 811

63 123

18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

904 356

1 459 988

a) önkéntes nyugdíjpénztár

834 365

1 283 049

69 991

176 939

19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

–3 078 338

1 732 773

a) önkéntes nyugdíjpénztár

–2 931 680

1 441 712

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

–146 658

291 061

20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

7 874

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

7 874

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+19)

8 842 174

14 872 389

a) önkéntes nyugdíjpénztár

7 859 404

12 935 601

b) magánnyugdíjpénztár

982 770

1 936 788

21.1 Egyéni számlákat megillető hozambevételek

8 842 174

14 872 389

a) önkéntes nyugdíjpénztár

7 859 404

12 935 601

b) magánnyugdíjpénztár

982 770

1 936 788

21.2 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (–)

492 283

1 175 413

a) önkéntes nyugdíjpénztár

420 821

970 995

b) magánnyugdíjpénztár

71 462

204 418

24. Befektetési jegyek realizált vesztesége

94 111

11 452

a) önkéntes nyugdíjpénztár

85 455

11 452

8 656

0

25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

556 871

2 239 941

a) önkéntes nyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

505 538

2 063 224

b) magánnyugdíjpénztár

51 333

176 717

26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások

22 393

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

22 393

0

0

0

27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

533 982

579 305

a) önkéntes nyugdíjpénztár

507 061

541 570

26 921

37 735

28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)

1 699 640

4 006 111

a) önkéntes nyugdíjpénztár

1 541 268

3 587 241

158 372

418 870

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár
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adatok E Ft-ban

Megnevezés

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

28.1. Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások

1 699 640

4 006 111

a) önkéntes nyugdíjpénztár

1 541 268

3 587 241

b) magánnyugdíjpénztár

158 372

418 870

28.2. Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

29. Befektetési tevékenység eredménye (21–28) (+/–)

7 142 534

10 866 278

a) önkéntes nyugdíjpénztár

6 318 136

9 348 360

b) magánnyugdíjpénztár

824 398

1 517 918

30. Fedezeti céltartalékképzés (12–19+/–29) (–)

13 268 647

18 164 518

30.1. Egyéni számlákon

13 268 647

18 164 518

30.1.1. Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetéből

6 126 113

7 298 240

a) önkéntes nyugdíjpénztár

6 092 542

7 258 236

33 571

40 004

10 220 873

9 133 505

9 249 817

7 906 648

971 056

1 226 857

30.1.3. Értékelési különbözetből

–3 078 339

1 732 773

a) önkéntes nyugdíjpénztár

–2 931 681

1 441 712

–146 658

291 061

30.2. Szolgáltatási tartalékon

0

0

30.2.1. Realizált nettó hozamból

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

30.2.2. Értékelési különbözetből

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár
30.1.2. Realizált nettó hozamból
a) önkéntes nyugdíjpénztár
b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

C) Likviditási és kockázati fedezet
adatok E Ft-ban

Megnevezés

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1. Tagok által fizetett tagdíj

7 487

9 334

a) önkéntes nyugdíjpénztár

7 422

9 260

65

74

6 359

6 698

0

0

5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–)

1 817

1 756

a) önkéntes nyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár
2. Munkáltatói tagdíj–hozzájárulás
4. Tagdíj–kiegészítések

1 778

1 713

b) magánnyugdíjpénztár

39

43

6. Utólag befolyt tagdíjak

9

15

a) önkéntes nyugdíjpénztár

1

6

b) magánnyugdíjpénztár

8

9

1798

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám
adatok E Ft-ban

Megnevezés

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4–5+6)

12 038

14 291

a) önkéntes nyugdíjpénztár

12 004

14 251

b) magánnyugdíjpénztár

34

40

9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

10. Likviditási és kockázati célra juttatott eseti adomány

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek

1 781

1 777

a) önkéntes nyugdíjpénztár

1 775

1 772

6

5

12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11)

13 819

16 068

a) önkéntes nyugdíjpénztár

13 779

16 023

40

45

13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások

1 781

1 777

a) önkéntes nyugdíjpénztár

1 775

1 772

6

5

14. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek

63 596

37 430

a) önkéntes nyugdíjpénztár

54 194

32 386

b) magánnyugdíjpénztár

9 402

5 044

15.Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

1 526

3 577

a) önkéntes nyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

1 526

3 577

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

–2 859

–3 056

a) önkéntes nyugdíjpénztár

–2 728

–3 050

–131

–6

21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)

62 263

37 951

a) önkéntes nyugdíjpénztár

52 992

32 913

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

9 271

5 038

25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

0

0

a) önkéntes nyugdíjpénztár

0

0

b) magánnyugdíjpénztár

0

0

27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

2 559

2 735

a) önkéntes nyugdíjpénztár

2 543

2 730

b) magánnyugdíjpénztár

16

5

28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)

2 559

2 735

a) önkéntes nyugdíjpénztár

2 543

2 730

b) magánnyugdíjpénztár
29. Befektetési tevékenység eredménye (21–28) (+/–)

16

5

59 704

35 216
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adatok E Ft-ban

Megnevezés

a) önkéntes nyugdíjpénztár

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

50 449

30 183

9 255

5 033

30. Likviditási és kockázati céltartalékképzés (12–13+/–29) (–)

71 742

49 507

a) önkéntes nyugdíjpénztár

62 453

44 434

9 289

5 073

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár
30.1. Demográfiai kockázatokra

0

0

4 710

2 539

30.3. Egyéb kockázatokra

68 934

50 171

a) önkéntes nyugdíjpénztár

64 224

47 631

4 710

2 540

30.4. Értékelési különbözetre

–1 902

–3 203

a) önkéntes nyugdíjpénztár

–1 771

–3 197

–131

–6

30.2. Saját tevékenységi kockázatokra

b) magánnyugdíjpénztár

b) magánnyugdíjpénztár

CB) Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak a magánnyugdíjpénztárra vonatkozóan)
adatok E Ft-ban

Megnevezés

1. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

5 208

2 865

2. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

0

0

3. Befektetési jegyek realizált hozama

0

0

4. Kapott osztalék, részesedések

0

0

5. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

0

0

–87

–7

5 121

2 858

8. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

9. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű árfolyamkülönbözete (árfolyamveszteség)

0

0

10. Befektetési jegyek realizált vesztesége

0

0

11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása

0

0

12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

0

0

13. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+…+12)

0

0

14. Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7–13)

5 121

2 858

15. Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés

5 121

2 858

15.1. Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára

5 208

2 865

0

0

–87

–7

6. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
7. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+…+6)

15.2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára
15.3. Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék

1800

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

2. Az önkéntes pénztári ág egésze hozamrátáinak alakulása
2005

pénztár egésze

2006

2007

2008

2009

nettó hozamráta (%)

12,41%

7,01%

6,09%

–11,16%

14,57%

bruttó hozamráta(%)

13,12%

7,70%

6,77%

–10,52%

15,32%

referenciaindex

11,16%

7,93%

6,57%

–13,96%

19,88%

2010

2011

2012

2013

2014

hozamrátája (%)
nettó hozamráta (%)

6,23%

6,70%

7,94%

5,12%

2,63%

kiszámítható portfólió

bruttó hozamráta (%)

6,23%

6,70%

7,94%

5,12%

2,63%

(fedezeti tartalék)

referenciaindex

5,53%

5,17%

8,52%

5,71%

2,46%

2 654 309

2 516 596

3 984 530

4 078 600

4 096 271

hozamrátája (%)
a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi
záró piaci értéke (ezer Ft)
nettó hozamráta (%)

5,68%

4,21%

11,26%

5,62%

4,74%

klasszikus portfólió

bruttó hozamráta (%)

6,35%

4,71%

11,75%

6,12%

5,23%

(fedezeti tartalék)

referenciaindex

5,48%

4,66%

8,52%

5,65%

3,03%

6 480 445

6 099 263

6 087 565

6 388 563

6 634 218

nettó hozamráta (%)

8,24%

–0,51%

19,83%

7,18%

10,34%

bruttó hozamráta(%)

8,93%

0,07%

20,45%

7,78%

10,93%

referenciaindex

7,72%

0,40%

17,30%

7,88%

9,75%

75 535 824

72 097 511

79 325 202

84 232 533

92 927 611

hozamrátája(%)
a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi
záró piaci értéke (ezer Ft)
kiegyensúlyozott
portfólió
(fedezeti tartalék)

hozamrátája (%)

a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi
záró piaci értéke (ezer Ft)
nettó hozamráta (%)

9,76%

–1,00%

16,06%

6,54%

10,02%

növekedési portfólió

bruttó hozamráta(%)

10,41%

–0,50%

16,56%

7,06%

10,55%

(fedezeti tartalék)

referenciaindex

8,92%

–0,01%

14,17%

6,95%

8,44%

1 704 086

1 958 464

2 361 610

2 607 347

2 927 228

4,90%

3,90%

5,70%

1,70%

–0,20%

hozamrátája (%)
a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi
záró piaci értéke (ezer Ft)
hivatalos fogyasztói árindex (infláció)

3,60%

3,90%

8,00%

6,10%

4,20%

Önkéntes pénztári ág
Kiszámítható portfólió

2014. évi

10 éves átlagos

Nettó hozamráta

2,63%

5,54%

Referenciahozam

2,46%

5,57%

Vagyonnövekedési mutató

5,47%

2014. 12. 31–i vagyon (ezer Ft)

4 096 271
Klasszikus portfólió

Nettó hozamráta

4,74%

5,82%

Referenciahozam

3,03%

5,57%

Vagyonnövekedési mutató

5,94%

2014. 12. 31–i vagyon (ezer Ft)

6 634 218
Kiegyensúlyozott portfólió

Nettó hozamráta

10,34%

7,08%

Referenciahozam

9,75%

7,03%

Vagyonnövekedési mutató

7,35%

2014. 12. 31–i vagyon (ezer Ft)

92 927 611
Növekedési portfólió

Nettó hozamráta

10,02%

6,74%

Referenciahozam

8,44%

6,56%

Vagyonnövekedési mutató
2014. 12. 31-i vagyon (ezer Ft)
Infláció (KSH)

6,82%
2 927 228
–0,20%

4,16%
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3. Az önkéntes pénztári ág tárgyév elejei és végi taglétszáma
Megnevezés

2014. január 1.

2014. december 31.

Taglétszám (fő)

88 582

87 882

4. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai, illetve azok esetleges változásai a
tárgyévben
A fedezeti tartalékba
kerül a befizetés

Működési tartalékba
kerül a befizetés

Likviditási tartalékba
kerül a befizetés

10 000 Ft–ig

90,0%-a

9,8%-a

0,2%-a

10 001 – 150 000 Ft

94,0%–a

5,8%-a

0,2%-a

150 001 – 300 000 Ft

95,0%-a

4,8%-a

0,2%-a

300 001 – 500 000 Ft

97,0%-a

2,8%-a

0,2%-a

500 001 – 1 000 000 Ft

99,0%-a

0,8%-a

0,2%-a

1 000 001 Ft felett

99,5%-a

0,3%-a

0,2%-a

Valamennyi jogcímen befizetett éves tagdíj

5. Az önkéntes pénztári ág teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke
Megnevezés

2014. január 1.

Pénztár vagyona (ezer Ft)

99 389 924

2014. december 31.

108 955 854

6. Az önkéntes pénztári ág teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén
Eszközcsoport

%–os megoszlás
2014. 01. 01-én

%–os megoszlás
2014. 12. 31–én

Bankszámlák és készpénz összesen

6,65%

7,16%

Pénzforgalmi számla és befektetési számla

0,96%

1,54%

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

5,70%

5,62%

Értékpapírok összesen

93,05%

93,86%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

71,35%

71,75%

Magyar állampapír

60,28%

59,08%

Külföldi állampapír

0,00%

0,00%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal

5,12%

7,46%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető
kezességet vállal

0,00%

0,00%

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

0,00%

0,00%

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény

0,24%

1,90%

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

5,71%

3,31%

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0,00%

0,00%

Részvények

3,22%

3,42%

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

3,22%

3,42%

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba hozott részvény

0,00%

0,00%

18,48%

18,69%

0,12%

0,07%

Befektetési jegyek
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye
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%–os megoszlás
2014. 01. 01-én

Eszközcsoport

%–os megoszlás
2014. 12. 31–én

Magyarországon bejegyzett ingatlanbefektetési alap befektetési jegye

0,00%

0,00%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0,00%

0,00%

18,36%

18,62%

Jelzáloglevél

0,00%

0,00%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel–intézet által kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott jelzáloglevél

0,00%

0,00%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az
ingatlanbefektetési alapot

Határidős ügyletek

–15,05%

–23,23%

Ingatlan

0,00%

0,00%

Tagi kölcsön

0,21%

0,16%

Egyéb, tőzsdén, vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír
Követelés értékpapír ügyletekből
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből

0,00%

0,00%

17,60%

26,95%

2,46%

4,90%

7. A pénztár befektetési portfóliónkénti vagyonának nyitó értéke, eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása
Önkéntes ág fedezeti portfóliók 2014. 01. 01.

Befektetés típusa

pénzeszközök

Kiszámítható
portfólió
(E Ft)

%

4 049 107 100,00%

Klasszikus
portfólió
(E Ft)

114 095

%

%

Növekedési
portfólió
(E Ft)

%

Összesen
(E Ft)

%

866 504

1,03%

240 377

9,30% 5 270 083

5,43%

24,01% 39 391 279

46,83%

869 780

33,66% 41 788 294

43,03%

580 852

9,13% 8 180 309

9,72%

189 757

7,34% 8 950 918

9,22%

0

0,00% 3 066 280

48,20% 5 117 784

6,08%

57 951

2,24% 8 242 015

8,49%

hitelintézeti kötvény

0

0,00%

510 305

8,02% 5 053 972

6,01%

111 493

4,32% 5 675 770

5,84%

értékpapír, melyben

0

0,00%

187 437

2,95% 4 802 027

5,71%

97 562

3,78% 5 087 026

5,25%

0

0,00%

235 321

3,70%

0

0,00%

0

0,00%

235 321

0,24%

részvény

0

0,00%

136 246

2,14% 2 930 080

3,48%

134 175

5,19% 3 200 501

3,30%

befektetési jegyek

0

0,00%

0

0,00%

115 595

0,14%

4 539

devizás befektetési

0

0,00%

0

0,00% 17 372 667

20,66%

877 439

jelzáloglevél

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

határidős ügyletek

0

0,00%

4 026

0,06%

68 854

0,08%

707

0,03%

73 587

0,08%

befektetési célú

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

tagi kölcsön

0

0,00%

0

0,00%

207 359

0,25%

0

0,00%

207 359

0,22%

egyéb követelés

0

0,00%

0

0,00%

11 980

0,01%

38

0,00%

12 018

0,01%

magyar államkötvény

0

0,00% 1 527 235

devizás magyar

0

0,00%

diszkont kincstárjegy

1,79%

Kiegyensúlyozott
portfólió
(E Ft)

állampapír

foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar
állam készfizető
kezességet vállal
gazdálkodó szervezet
által nyilvánosan
forgalomba hozott
kötvény
120 134

0,12%

33,96% 18 250 106

0,18%

18,79%

jegyek

ingatlan

értékpapírügyletekből
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Önkéntes ág fedezeti portfóliók 2014. 01. 01.

Befektetés típusa

Kiszámítható
portfólió
(E Ft)

egyéb kötelezettség

0

%

0,00%

Klasszikus
portfólió
(E Ft)

%

0

0,00%

Kiegyensúlyozott
portfólió
(E Ft)

Növekedési
portfólió
(E Ft)

%

0

0,00%

%

0

Összesen
(E Ft)

0,00%

%

0

0,00%

100,00% 97 113 132

100,00%

értékpapírügyletekből
összesen:

4 049 107 100,00% 6 361 797

100,00% 84 118 410

100,00% 2 583 818

8. A pénztár befektetési portfóliónkénti vagyonának záró értéke, eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása
Önkéntes ág fedezeti portfoliók 2014. 12. 31.

Befektetés típusa

pénzeszközök

Kiszámítható
portfolió
(E Ft)

4 078 105

%

100,00%

Klasszikus
portfolió
(E Ft)

437 316

%

%

Növekedési
portfolió
(E Ft)

%

Összesen
(E Ft)

%

1 174 681

1,27%

373 322

12,88%

6 063 424

5,71%

magyar államkötvény

0

0,00% 2 264 311

34,32% 42 706 124

46,07%

711 359

24,56%

45 681 794

43,00%

devizás magyar

0

0,00%

11,16% 12 801 848

13,81%

291 331

10,05%

13 829 805

13,01%

diszkont kincstárjegy

0

0,00% 1 814 229

38 449

1,33%

3 892 225

3,66%

hitelintézeti kötvény

0

0,00%

értékpapír, melyben

0

0,00%

0

részvény

736 626

6,63%

Kiegyensúlyozott
portfolió
(E Ft)

állampapír
27,50%

2 039 547

2,20%

519 000

7,87%

3 008 480

3,25%

76 715

2,65%

3 604 195

3,39%

215 740

3,27%

7 690 362

8,30%

218 183

7,53%

8 124 285

7,65%

0,00%

481 233

7,29%

1 420 674

1,53%

172 787

5,96%

2 074 694

1,95%

0

0,00%

147 518

2,24%

3 426 131

3,70%

156 676

5,41%

3 730 325

3,51%

befektetési jegyek

0

0,00%

0

0,00%

69 338

0,07%

2 955

0,10%

72 293

0,07%

devizás befektetési

0

0,00%

266 808

4,04% 19 065 857

20,57%

956 428

33,01%

20 289 093

19,10%

jelzáloglevél

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

határidős ügyletek

0

0,00% –1 468 910 –22,26% –23 090 872 –24,92%

–754 281

–26,03% –25 314 063

–23,83%

befektetési célú

0

0,00%

0

tagi kölcsön

0

0,00%

0

egyéb követelés

0

0,00% 1 527 941

0

0,00%

foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar
állam készfizető
kezességet vállal
gazdálkodó szervezet
által nyilvánosan
forgalomba hozott
kötvény

jegyek
0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

172 679

0,19%

0

0,00%

172 679

0,16%

23,16% 26 930 570

29,06%

909 559

31,39%

29 368 070

27,64%

5,11%

256 102

8,84%

5 340 386

5,03%

100,00% 6 597 822 100,00% 92 675 125 100,00%

2 897 381

100,00% 106 248 433

100,00%

ingatlan

értékpapírügyletekből
egyéb kötelezettség

343 990

5,21%

4 740 294

értékpapírügyletekből
összesen:

4 078 105
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9. A tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonként
megengedett minimális és maximális %-os megoszlás és a referenciaindex
Kiszámítható portfólió
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Lekötött betét, számlapénz

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

100

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

100

Referenciaindex

100

100

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

RMAX Index

RMAX Index

Klasszikus portfólió
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

Pénzforgalmi számla és befektetési
alszámla

0

0

2

2

RMAX Index

RMAX Index

Lekötött betét (betétszerződés):
hitelintézeti betétszámlán lekötött
pénzösszeg;

0

0

40

40

RMAX Index

RMAX Index

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények):

50

50

100

100

Magyar állampapír

50

50

100

100

RMAX Index

RMAX Index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal

0

0

10

10

RMAX Index

RMAX Index

Külföldi állampapír

0

0

30

30

RMAX Index

RMAX Index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizető
kezességet vállal

0

0

5

5

RMAX Index

RMAX Index

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet – a hitelintézet kivételével – által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

10

10

RMAX Index

RMAX Index

Külföldön bejegyzett gazdálkodó
szervezet – hitelintézet kivételével – által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

10

10

RMAX Index

RMAX Index

Magyarországon bejegyzett hitelintézet
által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

0

0

20

20

RMAX Index

RMAX Index

Külföldön bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

20

20

RMAX Index

RMAX Index

Részvények

0

0

3

3

A Budapesti Értéktőzsdére vagy ás
elismert értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon nyilvánosan forgalomba
hozott részvény

0

0

3

3

BUX Index

BUX Index

Befektetési jegy, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír:

0

0

30

30

*

*

Magyarországon bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0

0

30

30

*

*
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Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

1805
Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

*

*

Külföldön bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0

0

30

30

Jelzáloglevél

0

0

25

25

Magyarországon bejegyzett jelzálog–
hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél

0

0

25

25

CMAX Index

CMAX Index

Határidős ügyletek

0

0

25

25

CMAX Index

CMAX Index

Repó (fordított repó) ügyletek

0

0

10

10

CMAX Index

CMAX Index

Swap ügyletek

0

0

10

10

CMAX Index

CMAX Index

* A befektetési alapokban megtestesülő befektetések teljesítményének mérése során az alapeszközhöz, piachoz köthető referenciaindex kerül alkalmazásra.

Kiegyensúlyozott portfólió
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

Pénzforgalmi számla és befektetési
alszámla

0

0

2

2 RMAX Index

RMAX Index

Lekötött betét (betétszerződés):
hitelintézeti betétszámlán lekötött
pénzösszeg

0

0

30

30 RMAX Index

RMAX Index

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények):

50

50

100

100 CMAX Index

CMAX Index

Magyar állampapír

50

50

100

100 CMAX Index

CMAX Index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Külföldi állampapír

0

0

30

30 CMAX Index

CMAX Index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizető
kezességet vállal

0

0

5

5 CMAX Index

CMAX Index

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet – a hitelintézet kivételével – által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet
– hitelintézet kivételével – által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Magyarországon bejegyzett hitelintézet
által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

0

0

20

20 CMAX Index

CMAX Index

Külföldön bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

20

20 CMAX Index

CMAX Index

Részvények

0

0

26

26

A Budapesti Értéktőzsdére vagy ás
elismert értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon nyilvánosan forgalomba
hozott részvény

0

0

5

5 BUX Index

BUX Index

1806

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

7. szám
Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény, melynek
kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére vagy elismert értékpapír piacra
történő bevezetésére, és a bevezetésnek
nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy
olyan részvény, amelyre a vételt megelőző
30 napon belül folyamatosan legalább két
befektetési szolgáltató nyilvános módon
visszavonhatatlan vételi kötelezettséget
jelentő árfolyamot tesz közzé:

0

0

1

1 BUX Index

BUX Index

Tőzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett, külföldön
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba
hozott részvény

0

0

20

Közép–kelet európai régióban nyilvánosan
forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett
részvény

0

0

5

5 CETOP20
Index

CETOP20
Index

Külföldön, OECD országokban $–ban
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba
hozott, tőzsdén jegyzett részvény

0

0

5

5 MSCI ACWI

MSCI ACWI

Külföldön, OECD országokban €–ban
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba
hozott, tőzsdén jegyzett részvény

0

0

5

5 Eurostoxx50
index

Eurostoxx50
index

Külföldön, az MSCI EM index által lefedett
országokban kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett
részvény

0

0

5

5 MSCI EM
Index

MSCI EM Index

Befektetési jegy, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír:

0

0

50

50 *

*

Magyarországon bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0

0

50

50 *

*

Magyarországon bejegyzett
ingatlanbefektetési alap

0

0

4

Külföldön bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0

0

50

Külföldön bejegyzett ingatlanbefektetési
alap

0

0

4

4 CMAX Index

CMAX Index

Árupiaci eszközökbe befektető alap jegye

0

0

3

3 Rogers
International
Commodity
Index

Rogers
International
Commodity
Index

Egyéb kollektív befektetési értékpapír

0

0

10

10 *

*

Jelzáloglevél

0

0

25

25 CMAX Index

CMAX Index

20

4 BIX Index
50 *

BIX Index
*
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Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév
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Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Magyarországon bejegyzett jelzálog–
hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél

0

0

25

25 CMAX Index

CMAX Index

Külföldön bejegyzett jelzálog–hitelintézet
által kibocsátott jelzáloglevél

0

0

25

25 CMAX Index

CMAX Index

Ingatlan

0

0

1

Határidős ügyletek

0

0

30

30 CMAX Index

CMAX Index

Opciós ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Repó (fordított repó) ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Swap ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Tagi kölcsön

0

0

5

5 CMAX Index

CMAX Index

Kockázati tőkealapjegy

0

0

2

2 CMAX Index

CMAX Index

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott
piacon jegyzett értékpapír

0

0

5

5 *

*

1 BIX Index

BIX Index

* A befektetési alapokban megtestesülő befektetések teljesítményének mérése során az alapeszközhöz, piachoz köthető referenciaindex kerül
alkalmazásra.

Növekedési portfólió
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgy év

Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgy év

Tárgy év

Tárgyévet
követő év

Pénzforgalmi számla és befektetési
alszámla

0

0

2

2 RMAX Index

RMAX Index

Lekötött betét (betétszerződés):
hitelintézeti betétszámlán lekötött
pénzösszeg

0

0

30

30 RMAX Index

RMAX Index

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények):

50

50

100

100 CMAX Index

CMAX Index

Magyar állampapír

50

50

100

100 CMAX Index

CMAX Index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Külföldi állampapír

0

0

30

30 CMAX Index

CMAX Index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizető
kezességet vállal

0

0

5

5 CMAX Index

CMAX Index

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet – a hitelintézet kivételével – által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Külföldön bejegyzett gazdálkodó
szervezet – hitelintézet kivételével – által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Magyarországon bejegyzett hitelintézet
által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

0

0

20

20 CMAX Index

CMAX Index

Külföldön bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

20

20 CMAX Index

CMAX Index

Részvények

0

0

45

45
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Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgy év

7. szám
Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgy év

Tárgyévet
követő év

Tárgy év

A Budapesti Értéktőzsdére vagy ás
elismert értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon nyilvánosan forgalomba
hozott részvény

0

0

8

8 BUX Index

BUX Index

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény, melynek
kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére vagy elismert értékpapír piacra
történő bevezetésére, és a bevezetésnek
nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy
olyan részvény, amelyre a vételt megelőző
30 napon belül folyamatosan legalább két
befektetési szolgáltató nyilvános módon
visszavonhatatlan vételi kötelezettséget
jelentő árfolyamot tesz közzé:

0

0

1

1 BUX Index

BUX Index

Tőzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett, külföldön
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba
hozott részvény

0

0

36

Közép–kelet európai régióban nyilvánosan
forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett
részvény

0

0

7

7 CETOP20
Index

CETOP20
Index

Külföldön, OECD országokban $–ban
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba
hozott, tőzsdén jegyzett részvény

0

0

9

9 MSCI ACWI

MSCI ACWI

Külföldön, OECD országokban €–ban
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba
hozott, tőzsdén jegyzett részvény

0

0

9

9 Eurostoxx50
index

Eurostoxx50
index

Külföldön, az MSCI EM index által lefedett
országokban kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett
részvény

0

0

11

11 MSCI EM
Index

MSCI EM
Index

Befektetési jegy, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír:

0

0

50

50 *

*

Magyarországon bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0

0

20

20 *

*

Magyarországon bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye – ingatlanba fektető
alap

0

0

8

Külföldön bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0

0

45

Külföldön bejegyzett ingatlanbefektetési
alap

0

0

4

36

8 BIX Index

45 *

4 CMAX Index

BIX Index

*

CMAX Index
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Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgy év
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Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgy év

Tárgyévet
követő év

Tárgy év

Árupiaci eszközökbe befektető alap jegye

0

0

5

5 Rogers
International
Commodity
Index

Egyéb kollektív befektetési értékpapír

0

0

10

10 *

*

Jelzáloglevél

0

0

25

25 CMAX Index

CMAX Index

Magyarországon bejegyzett jelzálog–
hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél

0

0

25

25 CMAX Index

CMAX Index

Külföldön bejegyzett jelzálog–hitelintézet
által kibocsátott jelzáloglevél

0

0

25

25 CMAX Index

CMAX Index

Ingatlan

0

0

2

Határidős ügyletek

0

0

30

30 CMAX Index

CMAX Index

Opciós ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Repó (fordított repó) ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Swap ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Kockázati tőkealapjegy

0

0

4

4 CMAX Index

CMAX Index

2 BIX Index

Rogers
International
Commodity
Index

BIX Index

* A befektetési alapokban megtestesülő befektetések teljesítményének mérése során az alapeszközhöz, piachoz köthető referenciaindex kerül alkalmazásra.

10. Főbb teljesítménymutatók
Mutatók

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

94 459

95 542

82 639

66 101

67 399

69 234

63 963

Egy főre jutó teljes bevétel Ft/
fő

165 388 154 537

46 163

259 463

169 396

124 622

259 461

Egy főre jutó fedezeti tartalék
Ft/fő (zárólétszám)

727 649 790 638 691 807

800 639

885 973

875 024 1 017 733 1 098 487

Egy főre jutó tagdíj jellegű
bevétel Ft/fő

2013

67 951

2014

81 666

161 488 234 440
1 212
810

Budapest, 2015. június
Lehoczky László
ügyvezető igazgató

Független könyvvizsgálói jelentés
az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat közgyűlésének
Az éves pénztári beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat (továbbiakban: „a Nyugdíjpénztár”) mellékelt 2014. évi éves
pénztári beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves pénztári beszámoló a 2014. december 31–i fordulónapra elkészített
mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 110 675 254 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
eredménykimutatásból – melyben a működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredmény 76 565 E Ft
nyereség, a fedezeti céltartalékképzés 16 606 596 E Ft, a likviditási és kockázati céltartalékképzés pedig 44 434 E Ft –, valamint a
számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
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A vezetés felelőssége az éves pénztári beszámolóért
A vezetés felelős ennek az éves pénztári beszámolónak a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő
elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy
lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves pénztári beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk ennek az éves pénztári beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a
magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb
jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek,
valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves
pénztári beszámoló mentes–e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves
pénztári beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az éves pénztári beszámoló
akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a mi megítélésünktől függnek. A kockázatok
ilyen felmérésekor az éves pénztári beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns
belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk.
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített
számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves pénztári beszámoló átfogó prezentálásának értékelését.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk
megadásához.
Vélemény
Véleményünk szerint az éves pénztári beszámoló megbízható és valós képet ad az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári
ágazat 2014. december 31–én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
jövedelmi helyzetéről a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.
Az üzleti jelentésről készült jelentés
Elvégeztük az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat 2014. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.
A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi
felelősségünk ezen üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves pénztári beszámoló összhangjának megítélése. Az
üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves pénztári beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott
és nem tartalmazta egyéb, a Nyugdíjpénztár nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.
Véleményünk szerint az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat 2014. évi üzleti jelentése az MKB Nyugdíjpénztár
önkéntes nyugdíjpénztári ágazat 2014. évi éves pénztári beszámolójának adataival összhangban van.
Budapest, 2015. május 28.
KPMG Hungária Kft.
Nyilvántartási szám: 000202
Henye István
Partner

Leposa Csilla
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 005299

Független könyvvizsgálói jelentés
az MKB Nyugdíjpénztár közgyűlésének
Az egyesített éves pénztári beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük az MKB Nyugdíjpénztár (továbbiakban „a Nyugdíjpénztár”) mellékelt 2014. évi egyesített éves pénztári beszámolójának
a könyvvizsgálatát, amely egyesített éves pénztári beszámoló a 2014. december 31–i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben
az eszközök és források egyező végösszege 129 162 926 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból –
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melyben a működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztári ág) 76 565 E Ft
nyereség, a működés mérleg szerinti eredménye (magánnyudíjpénztári ág) 60 095 E Ft veszteség áll.
A vezetés felelőssége az egyesített éves pénztári beszámolóért
A vezetés felelős ennek az egyesített éves pénztári beszámolónak a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz,
hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyesített éves pénztári beszámoló
elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk ennek az egyesített éves pénztári beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.
Könyvvizsgálatunkat a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon
érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy
megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő
bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyesített éves pénztári beszámoló mentes–e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyesített
éves pénztári beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az egyesített éves pénztári
beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a mi megítélésünktől függnek.
A kockázatok ilyen felmérésekor az egyesített éves pénztári beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása
szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a
vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyesített éves pénztári beszámoló átfogó prezentálásának
értékelését.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk
megadásához.

Vélemény
Véleményünk szerint az egyesített éves pénztári beszámoló megbízható és valós képet ad az MKB Nyugdíjpénztár 2014. december
31–én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a
magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.
Az üzleti jelentésről készült jelentés
Elvégeztük az MKB Nyugdíjpénztár mellékelt, 2014. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.
A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi
felelősségünk ezen üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyesített éves pénztári beszámoló összhangjának
megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az egyesített éves pénztári beszámoló összhangjának
megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Nyugdíjpénztár nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett
információk áttekintését.
Véleményünk szerint az MKB Nyugdíjpénztár 2014. évi üzleti jelentése az MKB Nyugdíjpénztár 2014. évi egyesített éves pénztári
beszámolójának adataival összhangban van.
Budapest, 2015. május 28.
KPMG Hungária Kft.
Nyilvántartási szám: 000202
Henye István
Partner

Leposa Csilla
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 005299
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MKB Nyugdíjpénztár
Az MKB Nyugdíjpénztár a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) 70. § (6)–(8) bekezdései
és a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. §-ának,
valamint a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet 50. §-ának megfelelően az alábbiakat teszi közzé:
1. A pénztár működésének kezdő időpontja: 1998.
Önkéntes nyugdíjpénztár működésének kezdete: 1995. november 2.
2. A pénztár választott tisztségviselői 2014. december 31-én:
Igazgatótanács:

Ellenőrző Bizottság:

Könyvvizsgáló:

Dr. Uzonyi Tamás

elnök

Bereczki Zsuzsanna

tag

Galló Istvánné

tag

Kadala Miklós

tag

Papp László

tag

Pethő Zsolt

tag

Simon Gábor

tag

Szabó Balázs

tag

Várszegi Gyula

tag

Fülöp Attila

elnök (2014. 01. 01-től)

Ács László

tag

Bartha Ákos

tag

Majorné Kelsánszky Mária

tag (2014. 08. 31-ig)

Szabó Béla

tag

Leposa Csilla

KPMG Hungária Kft.

3. A magánnyugdíjpénztári ág mérlege, és eredménykimutatása:
Mérleg – Eszközök
Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés

Eszközök (aktívák) összesen
Befektetett eszközök

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

1

2

c

d

Előző évi

Tárgyévi

Tárgyévi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

3

4

5

6

7

e

f

g

h

z

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

14 611 818

0 14 611 818 18 487 672

0 18 487 672

4 209 943

0 4 209 943 3 616 725

0 3 616 725

I. Immateriális javak

3 001

0

3 001

2 223

0

2 223

2. Szellemi termékek

3 001

0

3 001

2 223

0

2 223

II. Tárgyi eszközök

147

0

147

101

0

101

3. Gépek, berendezések, felszerelések,
járművek

147

0

147

101

0

101

III. Befektetett pénzügyi eszközök

4 206 795

0 4 206 795 3 614 401

0 3 614 401

1. Egyéb tartós részesedések

1 001 844

0 1 001 844

0

4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

2 579 840

0 2 579 840 2 127 958

804 120

Mód

804 120

0 2 127 958
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Megnevezés

4.1. Kötvények

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

1

2

c

d

2 579 840

5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete
Forgóeszközök

625 111
10 401 827

Előző évi

Tárgyévi

Tárgyévi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

3

4

5

6

7

e

f

g

h

z

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

felülvizsgált

Mód

beszámoló
záró adatai

0 2 579 840 2 127 958

0 2 127 958

0

0

625 111

682 323

682 323

0 10 401 827 14 870 875

0 14 870 875

0

0

0

0

0

0

II. Követelések

79 184

0

79 184

234 989

0

234 989

1. Tagdíjkövetelések

76 784

0

76 784

109 245

0

109 245

5. Egyéb követelések

2 400

0

2 400

125 744

0

125 744

I. Készletek

III. Értékpapírok

7 884 116

0 7 884 116 13 667 662

0 13 667 662

1. Egyéb részesedések

2 391 676

0 2 391 676 3 762 053

0 3 762 053

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

5 295 228

0 5 295 228 9 473 107

0 9 473 107

0

0

2.1. Kötvények

171 400

2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok
3. Értékpapírok értékelési különbözete
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete

5 123 828

171 400

753 372

753 372

0 5 123 828 8 719 735

0 8 719 735

197 833

0

197 833

455 918

0

455 918

–621

0

–621

–23 416

0

–23 416

IV. Pénzeszközök

2 438 527

0 2 438 527

968 224

0

968 224

2. Pénztári elszámolási betétszámla

2 437 915

0 2 437 915

768 632

0

768 632

3. Elkülönített betétszámla

29

0

29

27

0

27

0

0

0

198 743

0

198 743

5. Devizaszámla
6. Pénzeszközök értékelési különbözete

583

0

583

822

0

822

Aktív időbeli elhatárolások

48

0

48

72

0

72

2. Költségek és ráfordítások időbeli
elhatárolása

48

0

48

72

0

72

Mérleg – Forrás
Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

1

2

k

l

Tárgyévi

Tárgyévi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

3

4

5

6

7

m

n

o

p

z

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

felülvizsgált
beszámoló

0 14 611 818 18 487 672

0 18 487 672

0

87 830

47 739

0

47 739

I. Induló tőke

500

0

500

500

0

500

1. Működés fedezetének induló tőkéje

500

0

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

III. Tartalék tőke

141 469

0

141 469

107 334

0

107 334

IV. Működés mérleg szerinti erededménye

–54 139

0

–54 139

–60 095

0

–60 095

0

0

0

0

0

0

II. Be nem fizetett alapítói támogatások (–)

V. Értékelési tartalék
Céltartalékok
I. Működési céltartalék

14 488 704
54

0 14 488 704 18 184 116

0 18 184 116

0

0

54

37

Mód

záró adatai

87 830

Saját tőke

14 611 818

Előző évi

37
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Megnevezés

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

1

2

k

l

Előző évi

Tárgyévi

Tárgyévi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

3

4

5

6

7

m

n

o

p

z

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

2. Működési portfólió értékelési
különbözetéből képzett céltartalék

54

0

54

37

0

37

2.1. Időarányosan járó kamat (+)

54

0

54

37

0

37

0

0

0

0

2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet (+/–)
II. Fedezeti céltartalék

14 208 029

0 14 208 029 17 886 286

0 17 886 286

1. Egyéni számlákon

14 208 029

0 14 208 029 17 886 286

0 17 886 286

1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú 8 700 169
bevételekből képzett céltartalék

0 8 700 169 10 098 244

0 10 098 244

1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és
nem realizált hozambevételekből képzett
céltartalék

5 507 860

0 5 507 860 7 788 042

0 7 788 042

1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam 4 689 047

0 4 689 047 6 678 168

0 6 678 168

1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési
különbözet

818 813

0

818 813 1 109 874

0 1 109 874

ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)

179 217

0

179 217

265 029

0

265 029

1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás ( +/–)

–40 406

0

–40 406

271 049

0

271 049

1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet ( +/–)

680 002

0

680 002

573 796

0

573 796

III. Likviditási és kockázati céltartalék

203 140

0

203 140

187 904

0

187 904

1. Likviditási és kockázati célra

203 090

0

203 090

187 860

0

187 860

93 682

0

93 682

96 221

0

96 221

109 408

0

109 408

91 639

0

91 639

–10

0

–10

–2

0

–2

3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési
különbözete

49

0

49

42

0

42

3.1. Időarányosan járó kamat (+)

49

0

49

42

0

42

4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési
különbözete

11

0

11

4

0

4

2.1. Saját tevékenységi kockázatokra
3.1. Egyéb kockázatokra
2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára

4.1. Időarányosan járó kamat

11

0

11

4

0

4

77 481

0

77 481

109 889

0

109 889

777

0

777

995

0

995

76 625

0

76 625

108 786

0

108 786

79

0

79

108

0

108

26 988

0

26 988

244 974

0

244 974

0

0

0

0

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

26 988

0

26 988

244 974

0

244 974

1. Tagokkal szembeni kötelezettségek

17 336

0

17 336

36 209

0

36 209

350

0

350

129

0

129

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

7 813

0

7 813

206 708

0

206 708

5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések

1 489

0

1 489

1 928

0

1 928

IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka
1. Működési célú tagdíjak tartaléka
2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka
3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak
tartaléka
Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

2. Kötelezettség áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók)

Mód
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Megnevezés

5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő
befizetések

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

1

2

k

l

Előző évi

Tárgyévi

Tárgyévi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

3

4

5

6

7

m

n

o

p

z

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1 483

0

1 483

1 928

0

1 928

6

0

6

0

0

0

Passzív időbeli elhatárolások

8 296

0

8 296

10 843

0

10 843

2. Költségek és ráfordítások időbeli
elhatárolása

8 296

0

8 296

10 843

0

10 843

5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető
függő befizetések

Mód

Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége
Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

1

2

c

d

Előző évi

Tárgyévi

Tárgyévi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

3

4

5

6

7

e

f

g

h

z

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tagok által fizetett tagdíj

524

0

524

596

0

596

Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés
(–)

317

0

317

343

0

343

64

0

64

70

0

70

271

0

271

323

0

323

Működési célra kapott támogatás, adomány

10 378

0

10 378

11 007

0

11 007

Pénztári befizetések összesen
(=73MA06+73MA07)

10 649

0

10 649

11 330

0

11 330

Utólag befolyt tagdíjak
Tagdíjbevételek összesen
(=73MA01–73MA02+73MA03)

Egyéb bevételek

153

0

153

288

0

288

Működési célú bevételek összesen
(=73MA08+73MA09)

10 802

0

10 802

11 618

0

11 618

Működéssel kapcsolatos ráfordítások

70 975

0

70 975

73 487

0

73 487

Anyagjellegű ráfordítások

20 497

0

20 497

21 636

0

21 636

Anyagköltség

554

0

554

619

0

619

3 913

0

3 913

3 878

0

3 878

233

0

233

244

0

244

Könyvvizsgálat díja (számla alapján)

1 916

0

1 916

1 783

0

1 783

Aktuáriusi díj (számla alapján)

1 524

0

1 524

1 554

0

1 554

240

0

240

297

0

297

Egyéb anyagjellegű ráfordítások

16 030

0

16 030

17 139

0

17 139

Személyi jellegű ráfordítások

42 462

0

42 462

43 567

0

43 567

Bérköltség

31 024

0

31 024

31 952

0

31 952

Állományba tartozó pénztári alkalmazottak
munkabére

30 454

0

30 454

31 019

0

31 019

Állományba nem tartozók munkadíja

570

0

570

933

0

933

Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja

507

0

507

456

0

456

Igénybe vett szolgáltatások
Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat
ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)

Szaktanácsadás díja (számla alapján)

Mód
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Megnevezés

Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

1

2

c

d

Előző évi

Tárgyévi

Tárgyévi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

3

4

5

6

7

e

f

g

h

z

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

63

0

63

477

0

477

Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 959

0

2 959

2 942

0

2 942

Bérjárulékok

8 479

0

8 479

8 673

0

8 673

Értékcsökkenési leírás

2 004

0

2 004

2 103

0

2 103

Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások

6 012

0

6 012

6 181

0

6 181

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások

5 633

0

5 633

6 544

0

6 544

Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások

229

0

229

–447

0

–447

Egyéb ráfordítások

150

0

150

84

0

84

–60 173

0

–60 173

–61 869

0

–61 869

Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek

6 035

0

6 035

1 778

0

1 778

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű
bevétel

6 035

0

6 035

1 778

0

1 778

Értékelési különbözetben elszámolt várható
hozam

–127

0

–127

–17

0

–17

Időarányosan járó kamat

–126

0

–126

–17

0

0

–1

0

–1

1

0

Befektetési tevékenység bevételei összesen
(=73MA12+…+73MA18)

5 908

Értékelési különbözetből képzett működési
céltartalék
Időarányosan járó kamat

Szokásos működési tevékenység eredménye
(73MA08–73MA09) (+/–)

0

–17

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5 908

1 761

0

1 761

–127

0

–127

–17

0

–17

–126

0

–126

–17

0

–17

–1

0

–1

0

0

0

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb
ráfordítások

1

0

1

4

0

4

Letétkezelői díjak

1

0

1

4

0

4

Befektetési tevékenység ráfordítási összesen
(=73MA20+…+73MA26)

–126

0

–126

–13

0

–13

Befektetési tevékenység eredménye
(=73MA19–73MA27) (+/–)

6 034

0

6 034

1 774

0

1 774

–54 139

0

–54 139

–60 095

0

–60 095

Járó osztalék
Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet
Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség (–)

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet

Működés mérleg szerinti eredménye
(=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/–)

Mód
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Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete
Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

z

Tagok által fizetett tagdíj

64 893

0

64 893

73 851

0

73 851

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés
(–)

39 258

0

39 258

42 506

0

42 506

7 919

0

7 919

8 659

0

8 659

Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)

33 554

0

33 554

40 004

0

40 004

Szolgáltatási célú egyéb bevételek

2 993

0

2 993

1 680

0

1 680

36 547

0

36 547

41 684

0

41 684

2 976

0

2 976

1 680

0

1 680

Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek

540 690

0

540 690

467 972

0

467 972

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű
bevétel

636 273

0

636 273

730 120

0

730 120

95 583

0

95 583

262 148

0

262 148

462 936

0

462 936

937 693

0

937 693

55 811

0

55 811

63 123

0

63 123

69 991

0

69 991

176 939

0

176 939

0 –146 658

291 061

0

291 061

–51 846

85 812

0

85 812

0 –106 716

311 455

0

311 455

Utólag befolyt tagdíjak

Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú
bevételek összesen (4+5)
Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú
egyéb ráfordítások

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó
értékpapír vételárában lévő kamat (–)
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
és hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok nyereségjellegű különbözete
(árfolyamnyereség)
Kapott osztalékok és részesedések
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
Értékelési különbözetben elszámolt várható
hozam
Időarányosan járó kamat
Devizaárfolyam-változásból adódó
értékkülönbözet

Mód

záró adatai

–146 658
–51 846
–106 716

0

Nyereségjellegű különbözet
(árfolyamnyereség)

–63 849

0

–63 849

292 363

0

292 363

Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

42 867

0

42 867

–19 092

0

–19 092

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet

11 904

0

11 904 –106 206

0 –106 206

Nyereségjellegű különbözet
(árfolyamnyereség)

33 681

0

33 681

55 163

0

55 163

Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

21 777

0

21 777

161 369

0

161 369

Befektetési tevékenység bevételei összesen
(10+...+16)

982 770

0

982 770 1 936 788

0 1 936 788

Egyéni számlákat megillető hozambevételek

982 770

0

982 770 1 936 788

0 1 936 788

Egyéni számlákat megillető realizált hozam

1 129 428

0 1 129 428 1 645 727

0 1 645 727

Egyéni számlákat megillető értékelési
különbözet

–146 658

0 –146 658

0

291 061

291 061
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Megnevezés

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete
(árfolyamveszteség)

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

1

2

c

d

Előző évi

Tárgyévi

Tárgyévi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

3

4

5

6

7

e

f

g

h

z

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

71 462

0

71 462

204 418

0

204 418

Befektetési jegyek realizált vesztesége

8 656

0

8 656

0

0

0

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

51 333

0

51 333

176 717

0

176 717

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb
ráfordítások

26 921

0

26 921

37 735

0

37 735

Vagyonkezelői díjak

21 007

0

21 007

29 649

0

29 649

5 710

0

5 710

7 864

0

7 864

204

0

204

222

0

222

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen
(16+...+21)

158 372

0

158 372

418 870

0

418 870

Egyéni számlákat terhelő befektetéssel
kapcsolatos ráfordítások

158 372

0

158 372

418 870

0

418 870

Befektetési tevékenység eredménye (15–22)
(+/–)

824 398

0

824 398 1 517 918

0 1 517 918

971 056

0

971 056 1 226 857

0 1 226 857

Letétkezelői díjak
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
különböző egyéb ráfordítások

Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam
Egyéni számlákon jóváírható értékelési
különbözet

–146 658

0 –146 658

Fedezeti céltartalékképzés (6–7+/–23) (–)

857 969

0

Egyéni számlákon a szolgáltatási célú
bevételek és ráfordítások különbözetének
összegében

33 571

0

Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból

971 056

0

Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
Időarányosan járó kamat

–146 658

Devizaárfolyam különbözetekből

–106 716

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözetből

11 904

0

857 969 1 557 922
33 571

291 061

0 1 557 922

40 004

0

971 056 1 226 857

0 –146 658

–51 846

291 061

40 004

0 1 226 857

291 061

0

291 061

–51 846

85 812

0

85 812

0 –106 716

311 455

0

311 455

0
0

Mód

11 904 –106 206

0 –106 206

Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet
Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

7
z

Tagok által fizetett tagdíj

65

0

65

74

0

74

Meg nem fizetett tagdíjak miatti
tartalékképzés (–)

39

0

39

43

0

43

8

0

8

9

0

9

34

0

34

40

0

40

Utólag befolyt tagdíjak
Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)

Mód

záró adatai
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Megnevezés

Előző évi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

1

2

c

d

Előző évi

Tárgyévi

Tárgyévi

Megállapított

beszámoló

eltérések

záró adatai

(+/–)

3

4

5

6

7

e

f

g

h

z

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek

6

0

6

5

0

5

Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások

6

0

6

5

0

5

Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek

14 610

0

14 610

7 909

0

7 909

Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű
bevétel

14 610

0

14 610

7 909

0

7 909

–218

0

–218

–13

0

–13

Értékelési különbözetben elszámolt várható
hozam
Időarányosan járó kamat

–218

0

–218

–13

0

–13

14 392

0

14 392

7 896

0

7 896

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök
befektetésével kapcsolatos bevételek

9 271

0

9 271

5 038

0

5 038

Azonosítatlan (függő) befizetések
befektetésével kapcsolatos bevételek

5 121

0

5 121

2 858

0

2 858

16

0

16

5

0

5

1

0

1

1

0

1

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
különböző egyéb ráfordítások

15

0

15

4

0

4

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen
(15+...+20)

16

0

16

5

0

5

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök
befektetésével kapcsolatos ráfordítások

16

0

16

5

0

5

Befektetési tevékenység eredménye (16–23)
(+/–)

14 376

0

14 376

7 891

0

7 891

Likviditási és kockázati céltartalékképzés
(6+7–8+24) (–)

14 410

0

14 410

7 931

0

7 931

Saját tevékenységi kockázatokra

4 710

0

4 710

2 539

0

2 539

Azonosítatlan (függő) befizetések hozama

5 208

0

5 208

2 865

0

2 865

Egyéb kockázatokra

4 710

0

4 710

2 540

0

2 540

Értékelési különbözetből képzett likviditási
céltartalék

–218

0

–218

–13

0

–13

Időarányosan járó kamat

–218

0

–218

–13

0

–13

Befektetési tevékenység bevételei összesen
(7+...+13)

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb
ráfordítások
Letétkezelői díjak

4. A magánnyugdíjpénztár taglétszáma:
Megnevezés

Taglétszám (fő)

2014. január 1.

2014. december 31.

4 425

4 397

5. A magánnyugdíjpénztár bevételeinek megoszlása (ezer Ft-ban):
Tagok által fizetett tagdíj

74 521

Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)

42 892

Utólag befolyt tagdíjak
Tagdíjbevételek összesen

8 738
40 367

Mód
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Működési célra kapott támogatás, adomány

11 007

Pénztári befizetések összesen

51 374

Egyéb bevételek

1 973

Bevételek összesen

53 347

6. Bevételek tartalékok közötti megosztása a tárgyévben:
Fedezeti

Működési

Likviditási

99,1%

0,8%

0,1%

7. A magánnyugdíjpénztári szolgáltatás:
Szolgáltatás

Előző év

Egyösszegű szolgáltatás

Tárgyév

12 490 Ft

6 934 Ft

Változás
összege

Változás
%-a

–5 556 Ft

–55,52%

8. A magánnyugdíjpénztár működési költségei, ráfordításai (ezer Ft-ban):
Költség típusa

Előző év

Működéssel kapcsolatos ráfordítások

Tárgyév

Változás %

70 975

73 487

103,54%

Anyagköltség

554

619

111,73%

Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj
(számla alapján)

233

244

104,72%

Könyvvizsgálat díja (számla alapján)

1 916

1 783

93,06%

Aktuáriusi díj (számla alapján)

1 524

1 554

101,97%

240

297

123,75%

Egyéb anyagjellegű ráfordítások

16 030

17 139

106,92%

Bérköltség

Szaktanácsadás díja (számla alapján)

31 024

31 952

102,99%

Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 959

2 942

99,43%

Bérjárulékok

8 479

8 673

102,29%

Értékcsökkenési leírás

2 004

2 103

104,94%

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások

5 633

6 544

116,17%

Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások

229

–447

–195,20%

Egyéb ráfordítások
Egy főre eső működési költség: 16 713 Ft/fő

150

84

56,00%

9. A pénztár vagyonkezelőjének neve: MKB Bank Zrt.
10. A pénztár terhére felügyeleti bírságot 2014. évben nem szabtak ki.
11. A pénztár a Garancia Alap szolgáltatását nem vette igénybe.
12. A magánnyugdíjpénztár egésze hozamrátáinak alakulása:
2005

nettó hozamráta

2006

2007

2008

12,31

7,04

6,28

–9,32

12,98

7,72

6,92

–8,70

11,20

7,93

6,58

–13,32

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(%)
Pénztár egésze

bruttó hozamráta
(%)
referenciaindex
hozamrátája (%)
nettó hozamráta

klasszikus

(%)

portfólió

bruttó hozamráta

(fedezeti

(%)

tartalék)

referenciaindex
hozamrátája (%)

10,96

7,86

5,64

9,02

5,47

3,93

11,55

8,48

5,84

9,24

5,67

4,15

14,02

5,48

4,68

8,55

5,49

2,97
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2006

2007

2008

a portfólióba fektetett eszközök

2009

1821
2010

2011

2012

2013

2014

1 978 334

2 619 801

541 809

719 110 1 427 970 1 941 079

13,56

8,02

1,89

17,34

7,12

9,28

14,20

8,68

2,10

17,56

7,33

9,50

19,15

7,63

1,10

16,34

7,39

8,95

fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft)
kiegyensúlyozott
portfólió
(fedezeti
tartalék)

nettó hozamráta
(%)
bruttó hozamráta
(%)
referenciaindex
hozamrátája (%)

a portfólióba fektetett eszközök

12 883 699 15 743 406 2 308 701 2 502 396 3 582 746 5 036 210

fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft)
növekedési
portfólió
(fedezeti
tartalék)

nettó hozamráta

11,20

9,34

0,85

17,42

6,81

10,51

11,85

10,01

1,07

17,56

7,03

10,74

24,89

8,85

–0,42

15,29

6,79

8,69

37 891 611 43 927 871 7 495 410 7 685 668 9 197 436

10 909

(%)
bruttó hozamráta
(%)
referenciaindex
hozamrátája (%)

a portfólióba fektetett eszközök
fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft)
hivatalos fogyasztói árindex (infláció)

177
3,60

3,90

8,00

6,10

4,20

4,90

3,90

5,70

1,70

–0,20

A nettó hozamszámítás alapját a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete határozza meg.
2014. évi hozam

10 éves
átlagos hozam

Klasszikus portfólió

Nettó hozamráta

3,93%

5,76%

Referenciahozam

2,97%

5,11%

Vagyonnövekedési mutató

5,67%

2014. 12. 31-i vagyon (Ft)

1 941 078 503
Kiegyensúlyozott portfólió

Nettó hozamráta

9,28%

7,12%

Referenciahozam

8,95%

6,94%

Vagyonnövekedési mutató

8,16%

2014. 12. 31-i vagyon (Ft)

5 036 209 668
Növekedési portfólió

Nettó hozamráta

10,51%

7,01%

Referenciahozam

8,69%

7,22%

Vagyonnövekedési mutató
2014. 12. 31-i vagyon (Ft)

8,00%
10 909 177 467
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13. A tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonként
megengedett minimális és maximális %-os megoszlás és a referenciaindex:
Klasszikus portfólió
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Pénzforgalmi számla és befektetési alszámla

0

0

2

2 RMAX Index RMAX Index

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg;

0

0

40

40 RMAX Index RMAX Index

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények):

50

50

100

100

Magyar állampapír

50

50

100

100 RMAX Index RMAX Index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal

0

0

10

10 RMAX Index RMAX Index

Külföldi állampapír

0

0

5

5 RMAX Index RMAX Index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizető
kezességet vállal

0

0

5

5 RMAX Index RMAX Index

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet – a hitelintézet kivételével – által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

10

10 RMAX Index RMAX Index

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet
– hitelintézet kivételével – által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0

0

5

5 RMAX Index RMAX Index

Magyarországon bejegyzett hitelintézet
által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

0

0

20

20 RMAX Index RMAX Index

Külföldön bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

5

5 RMAX Index RMAX Index

Részvények

0

0

3

3

A Budapesti Értéktőzsdére vagy ás
elismert értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon nyilvánosan forgalomba
hozott részvény

0

0

3

3 BUX Index

Befektetési jegy, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír:

0

0

30

30 *

*

Magyarországon bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0

0

30

30 *

*

Külföldön bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0

0

5

5*

*

Jelzáloglevél

0

0

25

25

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél

0

0

25

25 CMAX Index CMAX Index

Határidős ügyletek

0

0

25

25 CMAX Index CMAX Index

BUX Index
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Klasszikus portfólió
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

Repó (fordított repó) ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index CMAX Index

Swap ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index CMAX Index

* A befektetési alapokban megtestesülő befektetések teljesítményének mérése során az alapeszközhöz, piachoz köthető referenciaindex kerül alkalmazásra.

Kiegyensúlyozott portfólió
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

Pénzforgalmi számla és befektetési alszámla

0

0

2

2 RMAX Index

RMAX Index

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg

0

0

30

30 RMAX Index

RMAX Index

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények):

50

50

100

100

Magyar állampapír

50

50

100

100 CMAX Index

CMAX Index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Külföldi állampapír

0

0

25

25 CMAX Index

CMAX Index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizető
kezességet vállal

0

0

5

5 CMAX Index

CMAX Index

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet – a hitelintézet kivételével – által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet
– hitelintézet kivételével – által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Magyarországon bejegyzett hitelintézet
által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

0

0

20

20 CMAX Index

CMAX Index

Külföldön bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

20

20 CMAX Index

CMAX Index

Részvények

0

0

26

26

A Budapesti Értéktőzsdére vagy ás
elismert értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon nyilvánosan forgalomba
hozott részvény

0

0

5

5 BUX Index

BUX Index
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Kiegyensúlyozott portfólió
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény, melynek
kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére vagy elismert értékpapír piacra
történő bevezetésére, és a bevezetésnek
nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy
olyan részvény, amelyre a vételt megelőző
30 napon belül folyamatosan legalább két
befektetési szolgáltató nyilvános módon
visszavonhatatlan vételi kötelezettséget
jelentő árfolyamot tesz közzé:

0

0

1

1 BUX Index

BUX Index

Tőzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett, külföldön
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
részvény

0

0

20

Közép-kelet európai régióban nyilvánosan
forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett
részvény

0

0

5

5 CETOP20
Index

CETOP20 Index

Külföldön, OECD országokban $-ban
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott,
tőzsdén jegyzett részvény

0

0

5

5 MSCI ACWI

MSCI ACWI

Külföldön, OECD országokban €-ban
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott,
tőzsdén jegyzett részvény

0

0

5

5 Eurostoxx50
index

Eurostoxx50
index

Külföldön, az MSCI EM index által lefedett
országokban kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett
részvény

0

0

5

5 MSCI EM
Index

MSCI EM Index

Befektetési jegy, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír:

0

0

50

50 *

*

Magyarországon bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0

0

50

50 *

*

Magyarországon bejegyzett
ingatlanbefektetési alap

0

0

4

Külföldön bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0

0

25

Külföldön bejegyzett ingatlanbefektetési
alap

0

0

4

4 CMAX Index

CMAX Index

Árupiaci eszközökbe befektető alap jegye

0

0

3

3 Rogers
International
Commodity
Index

Rogers
International
Commodity
Index

Egyéb kollektív befektetési értékpapír

0

0

10

20

4 BIX Index
25 *

10 *

BIX Index
*

*
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Kiegyensúlyozott portfólió
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Jelzáloglevél

0

0

25

25

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél

0

0

25

25 CMAX Index

CMAX Index

Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet
által kibocsátott jelzáloglevél

0

0

20

25 CMAX Index

CMAX Index

Ingatlan

0

0

1

Határidős ügyletek

0

0

30

30 CMAX Index

CMAX Index

Opciós ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Repó (fordított repó) ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Swap ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Kockázati tőkealapjegy

0

0

2

2 CMAX Index

CMAX Index

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott
piacon jegyzett értékpapír

0

0

5

5*

*

1 BIX Index

BIX Index

* A befektetési alapokban megtestesülő befektetések teljesítményének mérése során az alapeszközhöz, piachoz köthető referenciaindex kerül alkalmazásra.

Növekedési portfólió
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

Pénzforgalmi számla és befektetési alszámla

0

0

2

2 RMAX Index

RMAX Index

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg

0

0

30

30 RMAX Index

RMAX Index

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények):

50

50

100

100

Magyar állampapír

50

50

100

100 CMAX Index

CMAX Index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Külföldi állampapír

0

0

30

30 CMAX Index

CMAX Index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizető
kezességet vállal

0

0

5

5 CMAX Index

CMAX Index

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet – a hitelintézet kivételével – által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet
– hitelintézet kivételével – által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Magyarországon bejegyzett hitelintézet
által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

0

0

20

20 CMAX Index

CMAX Index

Külföldön bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

0

20

20 CMAX Index

CMAX Index
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Növekedési portfólió
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Részvények

0

0

45

45

A Budapesti Értéktőzsdére vagy ás
elismert értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon nyilvánosan forgalomba
hozott részvény

0

0

8

8 BUX Index

BUX Index

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény, melynek
kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére vagy elismert értékpapír piacra
történő bevezetésére, és a bevezetésnek
nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy
olyan részvény, amelyre a vételt megelőző
30 napon belül folyamatosan legalább két
befektetési szolgáltató nyilvános módon
visszavonhatatlan vételi kötelezettséget
jelentő árfolyamot tesz közzé:

0

0

1

1 BUX Index

BUX Index

Tőzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett, külföldön
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
részvény

0

0

36

Közép-kelet európai régióban nyilvánosan
forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett
részvény

0

0

7

7 CETOP20 Index CETOP20 Index

Külföldön, OECD országokban $-ban
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott,
tőzsdén jegyzett részvény

0

0

9

9 MSCI ACWI

MSCI ACWI

Külföldön, OECD országokban €-ban
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott,
tőzsdén jegyzett részvény

0

0

9

9 Eurostoxx50
index

Eurostoxx50
index

Külföldön, az MSCI EM index által lefedett
országokban kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett
részvény

0

0

11

11 MSCI EM Index MSCI EM Index

Befektetési jegy, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír:

0

0

50

50 *

*

Magyarországon bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0

0

20

20 *

*

Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye – ingatlanba fektető alap

0

0

8

Külföldön bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot is

0

0

35

Külföldön bejegyzett ingatlanbefektetési
alap

0

0

4

36

8 BIX Index
35 *

4 CMAX Index

BIX Index
*

CMAX Index
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Növekedési portfólió
Minimális részesedés %
Eszközcsoport

Maximális részesedés %

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Referenciaindex

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Tárgyévet
követő év

Tárgyév

Árupiaci eszközökbe befektető alap jegye

0

0

5

5 Rogers
International
Commodity
Index

Rogers
International
Commodity
Index

Egyéb kollektív befektetési értékpapír

0

0

10

10 *

Jelzáloglevél

0

0

25

25

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél

0

0

25

25 CMAX Index

CMAX Index

Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet
által kibocsátott jelzáloglevél

0

0

25

25 CMAX Index

CMAX Index

Ingatlan

0

0

2

Határidős ügyletek

0

0

30

30 CMAX Index

CMAX Index

Opciós ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Repó (fordított repó) ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

Swap ügyletek

0

0

10

10 CMAX Index

CMAX Index

*

2 BIX Index

BIX Index

Kockázati tőkealapjegy
0
0
4
4 CMAX Index
CMAX Index
* A befektetési alapokban megtestesülő befektetések teljesítményének mérése során az alapeszközhöz, piachoz köthető
referenciaindex kerül alkalmazásra.
14. A magánnyugdíjpénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke:
Megnevezés

2014. január 1.

Pénztár vagyona (ezer Ft)

2014. december 31.

14 531 123

18 176 161

15. A magánnyugdíjpénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és
végén:
Eszközcsoport

Bankszámlák és készpénz összesen

2014. január 1.

2014. december 31.

16,78%

5,33%

0,36%

1,39%

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

16,42%

3,94%

Értékpapírok összesen

83,21%

95,21%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

58,03%

68,22%

Magyar állampapír

54,14%

61,70%

1,18%

4,11%

–

0,25%

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

2,71%

2,16%

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0,00%

0,00%

Részvények

3,84%

4,39%

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvános forgalomba hozott részvény

3,84%

4,39%

21,34%

22,60%

0,09%

0,07%

Pénzforgalmi számla és befektetési számla

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet
vállal
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az
ingatlanbefektetési alapot
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Eszközcsoport

2014. január 1.

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlanbefektetési
alapot

2014. december 31.

21,25%

22,53%

Jelzáloglevél

0,00%

0,00%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél

0,00%

0,00%

–2,35%

–2,16%

Határidős ügyletek
Követelés értékpapír ügyletekből
Kötelezettség értékpapír ügyletekből

4,04%

6,96%

–1,68%

–5,34%

16. Főbb teljesítménymutatók
Mutatók

Egy főre jutó tagdíj-jellegű bevétel Ft/fő
Egy főre jutó teljes bevétel Ft/fő
Egy főre jutó fedezeti tartalék Ft/fő (záró létszám)

2009

200 181

2010

151 549

2011

2 733

2012

8 030

2013

8 772

2014

9 151

529 484

344 882

147 592

581 861

271 405

452 969

1 422 054

1 625 677

3 090 223

3 311 163

3 210 854

4 067 839

Budapest, 2015. június
Lehoczky László
ügyvezető igazgató

Független könyvvizsgálói jelentés
az MKB Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlésének
Az éves pénztári beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük az MKB Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat (a továbbiakban: Nyugdíjpénztár) mellékelt 2014. évi éves
pénztári beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves pénztári beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített
mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 18 487 672 E Ft –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
eredménykimutatásból – melyben a működési a mérleg szerinti eredmény 60 095 E Ft veszteség, a fedezeti céltartalékképzés
1 557 922 E Ft, a likviditási és kockázati céltartalékképzés pedig 7931 E Ft – , valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és
az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
A vezetés felelőssége az éves pénztári beszámolóért
A vezetés felelős ennek az éves pénztári beszámolónak a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő
elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy
lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves pénztári beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk ennek az éves pénztári beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a
magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb
jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek,
valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves
pénztári beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves
pénztári beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az éves pénztári beszámoló
akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a mi megítélésünktől függnek. A kockázatok
ilyen felmérésekor az éves pénztári beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns
belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk.
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített
számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves pénztári beszámoló átfogó prezentálásának értékelését.
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Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk
megadásához.
Vélemény
Véleményünk szerint az éves pénztári beszámoló megbízható és valós képet ad az MKB Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári
ágazat 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
jövedelmi helyzetéről a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.
Figyelemfelhívás
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet III.4. pontjára, ahol bemutatásra került a
magánnyugdíjpénztárak működésével kapcsolatos jogszabályváltozás, valamint a jogszabályváltozásnak a Nyugdíjpénztár
további működésére gyakorolt hatása. A jogszabályban a tagdíjfizető tagok mértékére vonatkozó előírás teljesítése a tagok
jövőbeli tagdíjfizetési hajlandóságától függ.
Ezek a körülmények olyan lényeges bizonytalanság fennállását jelzik, amely jelentős kétséget vethet fel a Nyugdíjpénztárnak a
vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban.
Az üzleti jelentésről készült jelentés
Elvégeztük az MKB Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat mellékelt 2014. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.
A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi
felelősségünk ezen üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves pénztári beszámoló összhangjának megítélése. Az
üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves pénztári beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott
és nem tartalmazta egyéb, a Nyugdíjpénztár nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.
Véleményünk szerint az MKB Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat 2014. évi üzleti jelentése az MKB Nyugdíjpénztár
magánnyugdíjpénztári ágazat 2014. évi éves pénztári beszámolójának adataival összhangban van.
Budapest, 2015. május 28.
KPMG Hungária Kft.
Nyilvántartási szám: 000202
Henye István
Partner

Leposa Csilla
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 005299
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Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy
faxon:
Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny
Szerkesztősége

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:
902078

sorszámú igazolvány használata 2015. április 20-tól
érvénytelen;
valamint
2.016.601–2.016.650

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 megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi
a valós helyzetet.
Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket 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. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

(Demes Péter)

903342
sorszámú szigorú számadású nyomtatványok használata
2015. június 12-től érvénytelen;
valamint
2270451–227500

(Kovalkovits István)

sorszámú nyugtatömb használata 2015. június 25-től
érvénytelen;
valamint
2223051–2223100
sorszámú nyugtatömb használata 2015. július 2-től
érvénytelen;
és
115372

(Guzorán Ferenc)

sorszámú ügynök igazolvány használata 2015. július 7-től
érvénytelen.
*
B. Nagy Ervin bejelentése (6800 Hódmezővásárhely, Somogyi
Béla u. 36/B)
VL1SA1512701–1512750
sorszámú számlatömböt eltulajdonították (utolsó felhasznált
számla: VL1SA1512739), használata 2015. február 6-tól
érvénytelen.
*

Érvénytelenített bélyegzők
(alfabetikus sorrendben)
A 4474 sorszámú Groupama Garancia Biztosító Zrt. Keletbudapesti Régió Zuglói Területi Igazgatóság szövegezésű kör
és

Forgatag Művészeti és Rendezvényszervező Kft. bejelentése
(2113 Erdőkertes, Mikszáth Kálmán u. 27.)
VL1SA0262601–0262650
sorszámú számlatömb elveszett (utolsó felhasznált számla:
VL1SA0262618), használata 2015. május 26-tól érvénytelen.
*

a 4482 sorszámú Groupama Garancia Biztosító Zrt. Keletbudapesti Régió Zuglói Területi Igazgatóság szövegezésű
érkeztető bélyegzői 2015. június 1-től érvénytelenek.

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:
5532691–5532720

*

5604871–5604900

A Sim-Cargo Szolgáltató Bt. (1031 Budapest, Pók u. 28.)
bélyegzőjét eltulajdonították, használata 2015. május 22-től
érvénytelen.

5532811–5532840
sorszámú nyugtatömbök használata 2015. május 22-től
érvénytelen;
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valamint
5734711–5734740
sorszámú nyugtatömb használata 2015. június 1-től
érvénytelen;
valamint
5865301–5865330
sorszámú nyugtatömb használata 2015. június 3-tól
érvénytelen;
és
5149891–5149920
sorszámú nyugtatömb használata 2015. június 4-től
érvénytelen.
*
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Matiscsák Béla (3531 Miskolc, Vászonfehérítő út 2. fszt. 3.)
bejelentése:
NZOEA 1117851–1117900

számlatömb

AZ2NA 0280601–0280700

nyugtatömb

sorszámú nyomtatványokat eltulajdonították, használatuk
2015. június 23-tól érvénytelen.
*
A Sim-Cargo Szolgáltató Bt. (1031 Budapest, Pók u. 28.)
bejelentése:
DQ3SA 6914900–6914950
sorszámú számlatömbjét eltulajdonították, használata 2015.
május 22-től érvénytelen.
*
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A Generali Zrt. bejelentései:

Nyomtatvány típusa

a 2014. IX. 1.–XI. 30. közötti időszakban az alábbi nyomtatványok elvesztek, használatuk érvénytelen:
Nyomtatvány típusa

Nyugtatömb

Sorszámtól

Sorszámig

7. szám
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

741894733

741894908

Csekktömb – Első díjas
csekk

737123610

737123634

73471

73499

737123672

737090022

737090022

Csekktömb – Első díjas
csekk

737123658

Csekktömb – Első díjas
csekk

737123706

737090046

737090077

Csekktömb – Első díjas
csekk

737123696

Csekktömb – Első díjas
csekk

737123768

737090091

737090125

Csekktömb – Első díjas
csekk

737123720

Csekktömb – Első díjas
csekk

737123782

737090149

737090187

Csekktömb – Első díjas
csekk

737123782

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864150

747864167

Csekktömb – Első díjas
csekk

737090204

737090266

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864208

747864301

Csekktömb – Első díjas
csekk

737090280

737090307

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097902

397098006

Csekktömb – Első díjas
csekk

737092718

737092842

Csekktömb – Első díjas
csekk

746673591

737092952

737093001

Csekktömb – Első díjas
csekk

746673515

Csekktömb – Első díjas
csekk

746210383

754032748

754032906

Csekktömb – Első díjas
csekk

746210376

Csekktömb – Első díjas
csekk

746210400

755456923

755457106

Csekktömb – Első díjas
csekk

746210400

Csekktömb – Első díjas
csekk

746210534

756875213

756875505

Csekktömb – Első díjas
csekk

746210503

Csekktömb – Első díjas
csekk

746210596

755395615

755395907

Csekktömb – Első díjas
csekk

746210596

Csekktömb – Első díjas
csekk

741800

397528118

397528400

Csekktömb – Első díjas
csekk

741800

Csekktömb – Első díjas
csekk

746159

743446020

743446305

Csekktömb – Első díjas
csekk

746159

Csekktömb – Első díjas
csekk

885838

763054722

763055008

Csekktömb – Első díjas
csekk

885814

Csekktömb – Első díjas
csekk

3375974

750331148

750331409

Csekktömb – Első díjas
csekk

3375974

Csekktömb – Első díjas
csekk

3476769

757030082

757030305

Csekktömb – Első díjas
csekk

3476769

Csekktömb – Első díjas
csekk

3693005

746031883

746032107

Csekktömb – Első díjas
csekk

3693005

Csekktömb – Első díjas
csekk

4535913

757276112

757276112

Csekktömb – Első díjas
csekk

4535913

Csekktömb – Első díjas
csekk

4963291

757276198

757276404

Csekktömb – Első díjas
csekk

4963291

Csekktömb – Első díjas
csekk

5638260

5638260

Csekktömb – Első díjas
csekk

762401293

762401509

Csekktömb – Első díjas
csekk

6110767

6111005

Csekktömb – Első díjas
csekk

754784627

754784809

Csekktömb – Első díjas
csekk

7. szám
Nyomtatvány típusa

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
Sorszámtól

Sorszámig

Nyomtatvány típusa

1833
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

9035205

9035205

Csekktömb – Első díjas
csekk

90296471

90296512

Csekktömb – Első díjas
csekk

9975235

9975235

Csekktömb – Első díjas
csekk

90337592

90337592

Csekktömb – Első díjas
csekk

9975424

9975424

Csekktömb – Első díjas
csekk

90665794

90665794

Csekktömb – Első díjas
csekk

11511267

11514507

Csekktömb – Első díjas
csekk

90667655

90667655

Csekktömb – Első díjas
csekk

16215351

16215351

Csekktömb – Első díjas
csekk

92314229

92314229

Csekktömb – Első díjas
csekk

18672576

18672806

Csekktömb – Első díjas
csekk

92318852

92318852

Csekktömb – Első díjas
csekk

36941427

36941702

Csekktömb – Első díjas
csekk

368932250

368932504

Csekktömb – Első díjas
csekk

36960084

36960084

Csekktömb – Első díjas
csekk

369397212

369398907

Csekktömb – Első díjas
csekk

36963001

36963001

Csekktömb – Első díjas
csekk

369398921

369398938

Csekktömb – Első díjas
csekk

36963317

36963609

Csekktömb – Első díjas
csekk

369398952

369399300

Csekktömb – Első díjas
csekk

36995907

36995907

Csekktömb – Első díjas
csekk

369399616

369405003

Csekktömb – Első díjas
csekk

37159689

37159689

Csekktömb – Első díjas
csekk

369405319

369405759

Csekktömb – Első díjas
csekk

37853929

37853929

Csekktömb – Első díjas
csekk

369405773

369406200

Csekktömb – Első díjas
csekk

37857727

37857727

Csekktömb – Első díjas
csekk

369418517

369418809

Csekktömb – Első díjas
csekk

37857741

37857741

Csekktömb – Első díjas
csekk

378381734

378381758

Csekktömb – Első díjas
csekk

37873185

37873185

Csekktömb – Első díjas
csekk

378381772

378381806

Csekktömb – Első díjas
csekk

38014536

38014536

Csekktömb – Első díjas
csekk

378383695

378383695

Csekktömb – Első díjas
csekk

38154034

38154106

Csekktömb – Első díjas
csekk

378383774

378383774

Csekktömb – Első díjas
csekk

38487310

38489408

Csekktömb – Első díjas
csekk

378773371

378773371

Csekktömb – Első díjas
csekk

38577947

38577954

Csekktömb – Első díjas
csekk

381712723

381713009

Csekktömb – Első díjas
csekk

38621211

38624805

Csekktömb – Első díjas
csekk

381718413

381718413

Csekktömb – Első díjas
csekk

38696714

38697007

Csekktömb – Első díjas
csekk

381773508

381773601

Csekktömb – Első díjas
csekk

39231844

39231844

Csekktömb – Első díjas
csekk

381904414

381904706

Csekktömb – Első díjas
csekk

88136208

88136208

Csekktömb – Első díjas
csekk

382920019

382920600

1834
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Nyomtatvány típusa

Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

385408219

385408501

Csekktömb – Első díjas
csekk

386903841

Csekktömb – Első díjas
csekk

Nyomtatvány típusa

7. szám
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

903375092

903375102

386903841

Csekktömb – Első díjas
csekk

903375267

903375267

386913417

386913709

Csekktömb – Első díjas
csekk

903375298

903375298

Csekktömb – Első díjas
csekk

386915811

386916104

Csekktömb – Első díjas
csekk

903375360

903375360

Csekktömb – Első díjas
csekk

387017820

387017820

Csekktömb – Első díjas
csekk

903375391

903375391

Csekktömb – Első díjas
csekk

387019664

387019664

Csekktömb – Első díjas
csekk

903375418

903375717

Csekktömb – Első díjas
csekk

387021445

387021445

Csekktömb – Első díjas
csekk

903375786

903375786

Csekktömb – Első díjas
csekk

387022329

387022329

Csekktömb – Első díjas
csekk

903789316

903789361

Csekktömb – Első díjas
csekk

387022381

387022381

Csekktömb – Első díjas
csekk

903789787

903789787

Csekktömb – Első díjas
csekk

393214260

393214260

Csekktömb – Első díjas
csekk

904045183

904045190

Csekktömb – Első díjas
csekk

397023015

397023015

Csekktömb – Első díjas
csekk

904045248

904045248

Csekktömb – Első díjas
csekk

398116820

398117106

Csekktömb – Első díjas
csekk

904045310

904045949

Csekktömb – Első díjas
csekk

399639025

399639300

Csekktömb – Első díjas
csekk

904045963

904045963

Csekktömb – Első díjas
csekk

399647235

399647235

Csekktömb – Első díjas
csekk

904136371

904136371

Csekktömb – Első díjas
csekk

716434551

716434551

Csekktömb – Első díjas
csekk

904392454

904392454

Csekktömb – Első díjas
csekk

730363011

730363066

Csekktömb – Első díjas
csekk

904461192

904461312

Csekktömb – Első díjas
csekk

737088375

737088502

Csekktömb – Első díjas
csekk

904461549

904461556

Csekktömb – Első díjas
csekk

900272684

900272701

Csekktömb – Első díjas
csekk

904461642

904461659

Csekktömb – Első díjas
csekk

900295245

900295290

Csekktömb – Első díjas
csekk

904461697

904461697

Csekktömb – Első díjas
csekk

900295616

900295623

Csekktömb – Első díjas
csekk

904461738

904461800

Csekktömb – Első díjas
csekk

900296521

900296538

Csekktömb – Első díjas
csekk

906657663

906657687

Csekktömb – Első díjas
csekk

900296624

900296662

Csekktömb – Első díjas
csekk

906729005

906729012

Csekktömb – Első díjas
csekk

900297182

900297199

Csekktömb – Első díjas
csekk

906805268

906805361

Csekktömb – Első díjas
csekk

900307896

900307896

Csekktömb – Első díjas
csekk

906805385

906805392

7. szám
Nyomtatvány típusa

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

906805419

906805529

Csekktömb – Első díjas
csekk

908188552

Csekktömb – Első díjas
csekk

Nyomtatvány típusa

1835
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437847

742437847

908188617

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437878

742437902

908188662

908188820

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935759

747935759

Csekktömb – Első díjas
csekk

908196425

908196449

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935780

747935797

Csekktömb – Első díjas
csekk

914046006

914046006

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935821

747935845

Csekktömb – Első díjas
csekk

730995414

730995706

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864019

747864019

Csekktömb – Első díjas
csekk

731134351

731134351

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864064

747864064

Csekktömb – Első díjas
csekk

731134375

731134375

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864105

747864105

Csekktömb – Első díjas
csekk

731134485

731134485

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864143

747864143

Csekktömb – Első díjas
csekk

731143359

731143359

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935735

747935735

Csekktömb – Első díjas
csekk

731143452

731143452

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935807

747935807

Csekktömb – Első díjas
csekk

731143490

731143490

Csekktömb – Első díjas
csekk

757035159

757035166

Csekktömb – Első díjas
csekk

731143531

731143531

Csekktömb – Első díjas
csekk

757035197

757035214

Csekktömb – Első díjas
csekk

731143603

731143603

Csekktömb – Első díjas
csekk

385355111

385355159

Csekktömb – Első díjas
csekk

735437852

735438200

Csekktömb – Első díjas
csekk

757030044

757030075

Csekktömb – Első díjas
csekk

732645043

732645098

Csekktömb – Első díjas
csekk

741825690

741825690

Csekktömb – Első díjas
csekk

397071977

397071977

Csekktömb – Első díjas
csekk

741825731

741825731

Csekktömb – Első díjas
csekk

397072002

397072002

Csekktömb – Első díjas
csekk

741825793

741825793

Csekktömb – Első díjas
csekk

397072143

397072174

Csekktömb – Első díjas
csekk

741825896

741825896

Csekktömb – Első díjas
csekk

737082269

737082269

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568327

753568358

Csekktömb – Első díjas
csekk

737090194

737090194

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848421

746848452

Csekktömb – Első díjas
csekk

738956310

738956310

Csekktömb – Első díjas
csekk

397071977

397071977

Csekktömb – Első díjas
csekk

738956475

738956475

Csekktömb – Első díjas
csekk

397072002

397072002

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437816

742437816

Csekktömb – Első díjas
csekk

397072143

397072174

1836
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Nyomtatvány típusa

Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

737082269

737082269

Csekktömb – Első díjas
csekk

737090194

Csekktömb – Első díjas
csekk

Nyomtatvány típusa

7. szám
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568224

753568231

737090194

Csekktömb – Első díjas
csekk

737123641

737123641

738956310

738956310

Csekktömb – Első díjas
csekk

737123689

737123689

Csekktömb – Első díjas
csekk

738956475

738956475

Csekktömb – Első díjas
csekk

737123713

737123713

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935742

747935742

Csekktömb – Első díjas
csekk

742584248

742584255

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935766

747935766

Csekktömb – Első díjas
csekk

757030013

757030020

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935869

747935876

Csekktömb – Első díjas
csekk

754943538

754943545

Csekktömb – Első díjas
csekk

751456347

751456354

Csekktömb – Első díjas
csekk

757033157

757033164

Csekktömb – Első díjas
csekk

751456378

751456385

Csekktömb – Első díjas
csekk

732259880

732259897

Csekktömb – Első díjas
csekk

751456316

751456316

Csekktömb – Első díjas
csekk

732726160

732726160

Csekktömb – Első díjas
csekk

751456361

751456361

Csekktömb – Első díjas
csekk

732726184

732726184

Csekktömb – Első díjas
csekk

751456433

751456440

Csekktömb – Első díjas
csekk

755462698

755462708

Csekktömb – Első díjas
csekk

755462760

755462784

Csekktömb – Első díjas
csekk

755462715

755462722

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848469

746848476

Csekktömb – Első díjas
csekk

755462739

755462746

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848490

746848490

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097751

397097768

Csekktömb – Első díjas
csekk

749038274

749038274

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097782

397097799

Csekktömb – Első díjas
csekk

749038298

749038308

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097854

397097861

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437634

742437658

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097830

397097830

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935900

747935900

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097878

397097878

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935924

747935924

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568248

753568255

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935962

747935962

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568286

753568293

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568169

753568169

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568372

753568372

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568183

753568190

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568406

753568406

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568200

753568200

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848548

746848555

7. szám
Nyomtatvány típusa

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

749056641

749056641

Csekktömb – Első díjas
csekk

749056696

Csekktömb – Első díjas
csekk

Nyomtatvány típusa

1837
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864129

747864129

749056696

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864057

747864057

754784531

754784548

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864181

747864181

Csekktömb – Első díjas
csekk

754784579

754784586

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864071

747864071

Csekktömb – Első díjas
csekk

754784603

754784610

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864136

747864136

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437610

742437627

Csekktömb – Első díjas
csekk

751456392

751456402

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437665

742437665

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568145

753568152

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437689

742437689

Csekktömb – Első díjas
csekk

7355264194

7355264194

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437744

742437751

Csekktömb – Első díjas
csekk

7355504108

7355504108

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437782

742437799

Csekktömb – Első díjas
csekk

30955219

30955219

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437823

742437830

Csekktömb – Első díjas
csekk

753425307

753425307

Csekktömb – Első díjas
csekk

762907603

762907610

Csekktömb – Első díjas
csekk

757030037

757030037

Csekktömb – Első díjas
csekk

762907627

762907634

Csekktömb – Első díjas
csekk

755273814

755273814

Csekktömb – Első díjas
csekk

757276129

757276136

Csekktömb – Első díjas
csekk

754943370

754943370

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935711

747935728

Csekktömb – Első díjas
csekk

750289106

750289106

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935773

747935773

Csekktömb – Első díjas
csekk

732258308

732258308

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935814

747935814

Csekktömb – Első díjas
csekk

755462643

755462643

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935917

747935917

Csekktömb – Első díjas
csekk

755462650

755462650

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935955

747935955

Csekktömb – Első díjas
csekk

755462667

755462667

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935931

747935948

Csekktömb – Első díjas
csekk

756175104

756175104

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864033

747864040

Csekktömb – Első díjas
csekk

755462753

755462753

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864088

747864088

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097713

397097713

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864112

747864112

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097744

397097744

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864095

747864095

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097775

397097775

1838
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Nyomtatvány típusa

Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097809

397097809

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097816

Csekktömb – Első díjas
csekk

Nyomtatvány típusa

7. szám
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

762401224

762401224

397097816

Csekktömb – Első díjas
csekk

762401217

762401217

397097720

397097720

Csekktömb – Első díjas
csekk

762401231

762401231

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097823

397097823

Csekktömb – Első díjas
csekk

762401248

762401248

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097847

397097847

Csekktömb – Első díjas
csekk

762401262

762401262

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097885

397097885

Csekktömb – Első díjas
csekk

762401255

762401255

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097737

397097737

Csekktömb – Első díjas
csekk

762401279

762401279

Csekktömb – Első díjas
csekk

397097892

397097892

Csekktömb – Első díjas
csekk

762401286

762401286

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568262

753568262

Csekktömb – Első díjas
csekk

755805059

755805059

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568303

753568303

Csekktömb – Első díjas
csekk

749059792

749059792

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568279

753568279

Csekktömb – Első díjas
csekk

750289096

750289096

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568310

753568310

Csekktömb – Első díjas
csekk

750918118

750918118

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568365

753568365

Csekktömb – Első díjas
csekk

750918417

750918417

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568389

753568389

Csekktömb – Első díjas
csekk

754784517

754784517

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568396

753568396

Csekktömb – Első díjas
csekk

754784524

754784524

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848414

746848414

Csekktömb – Első díjas
csekk

754784555

754784555

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848517

746848517

Csekktömb – Első díjas
csekk

754784562

754784562

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848524

746848524

Csekktömb – Első díjas
csekk

754784593

754784593

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848500

746848500

Csekktömb – Első díjas
csekk

754916211

754916211

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848483

746848483

Csekktömb – Első díjas
csekk

757011449

757011449

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848531

746848531

Csekktömb – Első díjas
csekk

755838145

755838145

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848562

746848562

Csekktömb – Első díjas
csekk

757128019

757128019

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848586

746848586

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437672

742437672

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848593

746848593

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437696

742437696

7. szám
Nyomtatvány típusa

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437713

742437713

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437706

Csekktömb – Első díjas
csekk

Nyomtatvány típusa

1839
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864198

747864198

742437706

Csekktömb – Első díjas
csekk

751456323

751456323

742437720

742437720

Csekktömb – Első díjas
csekk

751456330

751456330

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437737

742437737

Csekktömb – Első díjas
csekk

746848579

746848579

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437775

742437775

Csekktömb – Első díjas
csekk

751456426

751456426

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437768

742437768

Csekktömb – Első díjas
csekk

751456419

751456419

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437809

742437809

Csekktömb – Első díjas
csekk

753567814

753567814

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437854

742437854

Csekktömb – Első díjas
csekk

753567821

753567821

Csekktömb – Első díjas
csekk

742437861

742437861

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568138

753568138

Csekktömb – Első díjas
csekk

762907641

762907641

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568176

753568176

Csekktömb – Első díjas
csekk

754630968

754630968

Csekktömb – Első díjas
csekk

381910938

381910938

Csekktömb – Első díjas
csekk

754630975

754630975

Csekktömb – Első díjas
csekk

753568217

753568217

Csekktömb – Első díjas
csekk

753081749

753081749

Csekktömb – Első díjas
csekk

753611683

753611683

Csekktömb – Első díjas
csekk

757276143

757276143

Elektronikus sorszám
CDV-vel

50000425532

50000425532

Csekktömb – Első díjas
csekk

757276150

757276150

Életbefektetés Extra GP 83

5381566

5381566
5573426

757276167

757276167

Europe Treasury ajánlati
csomag MLM

5573426

Csekktömb – Első díjas
csekk

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835001

32835001

Csekktömb – Első díjas
csekk

757276174

757276174

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835005

32835005

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835011

32835012

Csekktömb – Első díjas
csekk

757276181

757276181

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835044

32835044

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935883

747935883

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835048

32835048

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835060

32835061

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935852

747935852

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835138

32835138

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835185

32835191

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935890

747935890

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835194

32835194

FULA Ajánlat 1 PÉ

32826308

32826309

Csekktömb – Első díjas
csekk

747935979

747935979

FULA Ajánlat 1 PÉ

32836286

32836286

FULA Ajánlat 1 PÉ

32836800

32836801

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864026

747864026

FULA Ajánlat 1 PÉ

32826218

32826219

FULA Ajánlat 1 PÉ

32826222

32826222

Csekktömb – Első díjas
csekk

747864174

747864174

FULA Ajánlat 1 PÉ

32826226

32826227

FULA Ajánlat 1 PÉ

32937788

32937791

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835969

32835972

1840
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Nyomtatvány típusa

Sorszámtól

Sorszámig

Nyomtatvány típusa

7. szám
Sorszámtól

Sorszámig

FULA Ajánlat 1 PÉ

32826299

32826302

Nyugtatömb

1605326

1605350

FULA Ajánlat 1 PÉ

32826291

32826294

Nyugtatömb

2234326

2234350

FULA Ajánlat 1 PÉ

32822666

32822669

Nyugtatömb

1904451

1904475

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835554

32835554

Nyugtatömb

2139701

2139725

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835957

32835958

Nyugtatömb

2161451

2161475

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835800

32835802

Nyugtatömb

75750071

75750095

FULA Ajánlat 1 PÉ

32822605

32822605

Nyugtatömb

478726

478750

FULA Ajánlat 1 PÉ

32836602

32836603

Nyugtatömb

2182427

2182428

FULA Ajánlat 1 PÉ

32823971

32823971

Nyugtatömb

3654297

3654297

FULA Ajánlat 1 PÉ

32823973

32823973

Nyugtatömb

2182426

2182426

FULA Ajánlat 1 PÉ

32836846

32836847

Nyugtatömb

2182429

2182429

FULA Ajánlat 1 PÉ

32824402

32824403

Nyugtatömb

2182430

2182430

FULA Ajánlat 1 PÉ

32833593

32833594

Nyugtatömb

7484233

7484233

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835132

32835132

Nyugtatömb

829463

829463

FULA Ajánlat 1 PÉ

32858782

32858782

53643715226

53643715305

FULA Ajánlat 1 PÉ

32836495

32836495

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

FULA Ajánlat 1 PÉ

32823797

32823797

53643715415

53643715453

FULA Ajánlat 1 PÉ

32858550

32858550

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

FULA Ajánlat 1 PÉ

32826357

32826357

53643544345

53643544345

FULA Ajánlat 1 PÉ

32859002

32859002

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

FULA Ajánlat 1 PÉ

32833051

32833051

53643544558

53643544596

FULA Ajánlat 1 PÉ

32858836

32858836

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

FULA Ajánlat 1 PÉ

32938282

32938282

53643544613

53643544637

FULA Ajánlat 1 PÉ

32849819

32849819

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

FULA Ajánlat 1 PÉ

32822593

32822593

53643545951

53643545951

FULA Ajánlat 1 PÉ

32849453

32849453

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

Nyugtatömb

775826

775850

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643546158

53643546172

Nyugtatömb

775876

775900

53643547386

1213226

1213250

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643547386

Nyugtatömb
Nyugtatömb

1852201

1852225

53643783557

1709676

1709700

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643783557

Nyugtatömb
Nyugtatömb

1738576

1738600

53643816918

53643817005

Nyugtatömb

1738751

1738775

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

Nyugtatömb

1738901

1738925

53643852013

53643852109

Nyugtatömb

1929726

1929750

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

Nyugtatömb

2004501

2004525

53643823110

53643823206

Nyugtatömb

2031001

2031025

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

Nyugtatömb

2043526

2043550

53643522716

53643522802

Nyugtatömb

2073851

2073900

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

Nyugtatömb

2094776

2094788

53643700019

53643700105

Nyugtatömb

2094790

2094790

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

Nyugtatömb

2094792

2094800

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643563926

53643564006

Nyugtatömb

2095026

2095050

53643740321

2095226

2095250

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643740321

Nyugtatömb
Nyugtatömb

2133326

2133350

53643740345

53643740400

Nyugtatömb

7491801

7491825

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

7. szám
Nyomtatvány típusa
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Sorszámtól

Sorszámig

Nyomtatvány típusa

1841
Sorszámtól

Sorszámig

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643697924

53643697924

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643696174

53643696174

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643697955

53643697993

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643713860

53643713860

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643727612

53643727650

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643713877

53643713877

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643544211

53643544228

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643827011

53643827011

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643545580

53643545580

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643822906

53643822906

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643545937

53643545937

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643960402

53643960402

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643613409

53643613409

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643664948

53643664948

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643888597

53643888607

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643664278

53643664278

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643813087

53643813104

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643764677

53643764677

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643511228

53643511242

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643502048

53643502048

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643827059

53643827059

Vonalkódos ajánlatszám
matrica (sorszám)

53644243913

53644244103

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643827073

53643827073

Vonalkódos ajánlatszám
matrica (sorszám)

53644153111

53644153207

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643518476

53643518483

Vonalkódos ajánlatszám
matrica (sorszám)

53644153719

53644153805

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643695953

53643695960

Vonalkódos ajánlatszám
matrica (sorszám)

53644170264

53644170305

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643828098

53643828108

Vonalkódos ajánlatszám
matrica (sorszám)

53644053231

53644053255

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643509210

53643509227

Vonalkódos ajánlatszám
matrica (sorszám)

53644158532

53644158556

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643508295

53643508305

Vonalkódos ajánlatszám
matrica (sorszám)

53644229014

53644229014

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643608656

53643608663

Vonalkódos ajánlatszám
matrica (sorszám)

53644229052

53644229052

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643959598

53643959598

Vonalkódos ajánlatszám
matrica (sorszám)

53644150400

53644150400

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643612343

53643612343

Vonalkódos ajánlatszám
matrica (sorszám)

53644056124

53644056124

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643951222

53643951222

Vonalkódos ajánlatszám
matrica (sorszám)

53644053451

53644053451

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643696040

53643696040

Vonalkódos ajánlatszám
matrica (sorszám)

53644253510

53644253510
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2014. XI. 1.–2014. XII. 31. közötti időszakban az alábbi
nyomtatványok elvesztek, használatuk érvénytelen:
Nyomtatvány típus név

Sorszámtól

Sorszámig

Nyomtatvány típus név

7. szám
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas csekk 755804917

755804917

Csekktömb – Első díjas csekk 755804924

755804924

Csekktömb – Első díjas csekk 751202337

751202337

Csekktömb – Első díjas csekk 754903532

754903532

Csekktömb – Első díjas csekk 754784555

754784555

Csekktömb – Első díjas csekk 754784562

754784562

Csekktömb – Első díjas csekk 755838956

755838956

Csekktömb – Első díjas csekk 389473240

389473240

Csekktömb – Első díjas csekk 744933318

744933318

Csekktömb – Első díjas csekk 755882601

755882601

Csekktömb – Első díjas csekk 755884720

755884720

Csekktömb – Első díjas csekk 744934814

744934814

Életbefektetés Extra GP 83

5512644

5512645

Életbefektetés Extra GP 83

5512458

5512458

Életbefektetés Extra GP 83

5552638

5552638

FULA Ajánlat 1 PÉ

32835496

32835500

FULA Ajánlat 1 PÉ

32858553

32858555

FULA Ajánlat 1 PÉ

32833779

32833780

FULA Ajánlat 1 PÉ

32823975

32823975

FULA Ajánlat 1 PÉ

32837471

32837471

FULA Ajánlat 1 PÉ

32833757

32833757

FULA Ajánlat 1 PÉ

32833720

32833720

FULA Ajánlat 1 PÉ

32824449

32824449

FULA Ajánlat 1 PÉ

32824079

32824079

Nyugtatömb

7618299

7618299

Szimba nyugta

7536857

7536859

Vonalkódos ajánlatszám
matrica

53643610619

53643610633

Csekktömb – Első díjas csekk 38154326

38154618

Csekktömb – Első díjas csekk 74528914

74529207

Csekktömb – Első díjas csekk 382953435

382953703

Csekktömb – Első díjas csekk 383379454

383379454

Csekktömb – Első díjas csekk 383379485

383379708

Csekktömb – Első díjas csekk 383521912

383521981

Csekktömb – Első díjas csekk 383522009

383522188

Csekktömb – Első díjas csekk 383522205

383522205

Csekktömb – Első díjas csekk 732367853

732367853

Csekktömb – Első díjas csekk 732368074

732368108

Csekktömb – Első díjas csekk 750886325

750886600

Csekktömb – Első díjas csekk 755848467

755848704

Csekktömb – Első díjas csekk 396296720

396296744

Csekktömb – Első díjas csekk 396296816

396296823

Csekktömb – Első díjas csekk 396296847

396296847

Csekktömb – Első díjas csekk 396296861

396297006

Csekktömb – Első díjas csekk 755298831

755298831

Csekktömb – Első díjas csekk 755298879

755299007

Csekktömb – Első díjas csekk 746605325

746605404

Csekktömb – Első díjas csekk 388718407

388718407

Csekktömb – Első díjas csekk 732248749

732248749

Csekktömb – Első díjas csekk 756896078

756896085

Csekktömb – Első díjas csekk 756896102

756896119

Csekktömb – Első díjas csekk 748206719

748206726

Csekktömb – Első díjas csekk 754948083

754948090

Csekktömb – Első díjas csekk 751435018

751435025

Csekktömb – Első díjas csekk 747918060

747918077

Csekktömb – Első díjas csekk 749513269

749513269

Csekktömb – Első díjas csekk 755462643

755462643

Csekktömb – Első díjas csekk 755462650

755462650

Csekktömb – Első díjas csekk 756896023

756896023

Csekktömb – Első díjas

732484233

732484501

Csekktömb – Első díjas csekk 756896188

756896188

Csekktömb – Első díjas

744061396

744061509

Csekktömb – Első díjas csekk 748206692

748206692

Csekktömb – Első díjas

744063927

744064203

Csekktömb – Első díjas csekk 748206733

748206733

Csekktömb – Első díjas

744115213

744115213

Csekktömb – Első díjas csekk 748206740

748206740

Csekktömb – Első díjas

744115251

744115505

Csekktömb – Első díjas csekk 751321805

751321805

Csekktömb – Első díjas

749287337

749287605

Csekktömb – Első díjas csekk 754948052

754948052

Csekktömb – Első díjas

749312862

749313100

Csekktömb – Első díjas csekk 754948076

754948076

Csekktömb – Első díjas

749321028

749321200

Csekktömb – Első díjas csekk 754948100

754948100

Csekktömb – Első díjas

749322737

749322737

Csekktömb – Első díjas csekk 751148143

751148143

Csekktömb – Első díjas

749322782

749322782

Csekktömb – Első díjas csekk 751148167

751148167

Csekktömb – Első díjas

749322823

749322823

Csekktömb – Első díjas csekk 747918046

747918046

Csekktömb – Első díjas

386040030

386040030

2015. IV. 31.–V. 31. közötti időszakban az alábbi nyomtatványok elvesztek, használatuk érvénytelen:
Nyomtatvány típus név

Sorszámtól

Sorszámig
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Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas

386040195

386040195

FULA Ajánlat 1 PÉ

32823037

32823037

Csekktömb – Első díjas

386040308

386040308

FULA Ajánlat 1 PÉ

32823048

32823048

Csekktömb – Első díjas

736138422

736138422

FULA Ajánlat 1 PÉ

32937501

32937502

Csekktömb – Első díjas

736138460

736138707

FULA Ajánlat 1 PÉ

32937528

32937528

Csekktömb – Első díjas

738296166

738296403

FULA Ajánlat 1 PÉ

32937533

32937533

Csekktömb – Első díjas

754768317

754768609

FULA Ajánlat 1 PÉ

32937535

32937535

Csekktömb – Első díjas

763761617

763761909

FULA Ajánlat 1 PÉ

32938118

32938122

Csekktömb – Első díjas

765855419

765855701

FULA Ajánlat 1 PÉ

32849614

32849614

Csekktömb – Első díjas

764055410

764055702

FULA Ajánlat 1 PÉ

32849616

32849618

Csekktömb – Első díjas

755885367

755885604

FULA Ajánlat 1 PÉ

32948615

32948617

Csekktömb – Első díjas

757128899

757129003

FULA Ajánlat 1 PÉ

32948620

32948620

Csekktömb – Első díjas

754590305

754590408

FULA Ajánlat 1 PÉ

32823807

32823807

Csekktömb – Első díjas

755885336

755885343

FULA Ajánlat 1 PÉ

32823810

32823810

Csekktömb – Első díjas

765761008

765761008

FULA Ajánlat 1 PÉ

32824065

32824065

Csekktömb – Első díjas

765788560

765788560

FULA Ajánlat 1 PÉ

32824069

32824069

Csekktömb – Első díjas

750626004

750626004

FULA Ajánlat 1 PÉ

32937074

32937074

Csekktömb – Első díjas

763520568

763520568

FULA Ajánlat 1 PÉ

32822859

32822859

Csekktömb – Első díjas

754590288

754590288

FULA Ajánlat 1 PÉ

32859952

32859952

Csekktömb – Első díjas

754590271

754590271

FULA Ajánlat 1 PÉ

32948018

32948018

Csekktömb – Első díjas

755885329

755885329

FULA Ajánlat 1 PÉ

32859594

32859594

Csekktömb – Első díjas

755885350

755885350

FULA Ajánlat 1 PÉ

32823901

32823901

Csekktömb – Első díjas

753081749

753081749

FULA Ajánlat 1 PÉ

32822856

32822856

Csekktömb – Első díjas

757128710

757128710

FULA Ajánlat 1 PÉ

32826447

32826447

Csekktömb – Első díjas

757128727

757128727

FULA Ajánlat 1 PÉ

32836265

32836265

Csekktömb – Első díjas

757128734

757128734

LTP elsődíjas csekk

1974920

1974938

Csekktömb – Első díjas

757128758

757128758

LTP elsődíjas csekk

91558021

91558022

Csekktömb – Első díjas

757128765

757128765

LTP elsődíjas csekk

91558044

91558049

Csekktömb – Első díjas

757128741

757128741

LTP elsődíjas csekk

1974867

1974871

Csekktömb – Első díjas

757128772

757128772

LTP elsődíjas csekk

2247039

2247039

Csekktömb – Első díjas

757128789

757128789

LTP elsődíjas csekk

2247047

2247048

Csekktömb – Első díjas

757128796

757128796

LTP elsődíjas csekk

2247115

2247116

Csekktömb – Első díjas

757128820

757128820

LTP elsődíjas csekk

91851578

91851579

2067033

2067034

Csekktömb – Első díjas

757128813

757128813

LTP elsődíjas csekk

Csekktömb – Első díjas

757128806

757128806

LTP elsődíjas csekk

1853354

1853355

Csekktömb – Első díjas

757128837

757128837

LTP elsődíjas csekk

91799452

91799452

Csekktömb – Első díjas

757128844

757128844

LTP elsődíjas csekk

91432742

91432742

Csekktömb – Első díjas

757128868

757128868

LTP elsődíjas csekk

90665327

90665327

Csekktömb – Első díjas

757128851

757128851

LTP elsődíjas csekk

2131307

2131307

Csekktömb – Első díjas

757128875

757128875

LTP elsődíjas csekk

91799368

91799368

Csekktömb – Első díjas

757128882

757128882

LTP elsődíjas csekk

91407554

91407554

LTP elsődíjas csekk

2025298

2025298

FULA Ajánlat 1 PÉ

32836331

32836355

Nyugtatömb

1960301

1960325

FULA Ajánlat 1 PÉ

32944511

32944522

Nyugtatömb

1961426

1961450

FULA Ajánlat 1 PÉ

32822653

32822655

Nyugtatömb

1961378

1961400

FULA Ajánlat 1 PÉ

32823034

32823034

Nyugtatömb

2229126

2229150
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Sorszámig

Nyugtatömb

75811746

75811770

Vonalkódos ajánlatszám

53644470069

53644470100

Nyugtatömb

3645396

3645420

Vonalkódos ajánlatszám

53644470722

53644470801

Nyugtatömb

1906307

1906325

Vonalkódos ajánlatszám

53644470856

53644470904

Nyugtatömb

2208626

2208630

Vonalkódos ajánlatszám

53644470928

53644471008

Nyugtatömb

2208632

2208645

Vonalkódos ajánlatszám

53643526813

53643526909

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010348599

50010348609

Vonalkódos ajánlatszám

53644140119

53644140205

Vonalkódos ajánlatszám

53643574012

53643574108

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010372112

Vonalkódos ajánlatszám

53643822937

53643823000

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010372710

Vonalkódos ajánlatszám

53643823419

53643823419

Vonalkódos ajánlatszám

53643736122

53643736146

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010348582

Vonalkódos ajánlatszám

53643736218

53643736218

Vonalkódos ajánlatszám

53643736311

53643736311

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010348616

Vonalkódos ajánlatszám

53643572254

53643572292

Vonalkódos ajánlatszám

53643728084

53643728101

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010290056

50010290056

Vonalkódos ajánlatszám

53643814318

53643814318

Vonalkódos ajánlatszám

53643729281

53643729308

Vonalkódos ajánlatszám

53644359269

53644359269

Vonalkódos ajánlatszám

53644359290

53644359300

Vonalkódos ajánlatszám

53644087122

53644087122

Vonalkódos ajánlatszám

53644317728

53644317728

Vonalkódos ajánlatszám

53644227799

53644227809

Vonalkódos ajánlatszám

53644491642

53644491659

Vonalkódos ajánlatszám

53644337537

53644337544

Vonalkódos ajánlatszám

53643803710

53643803710

Vonalkódos ajánlatszám

53643884672

53643884672

Vonalkódos ajánlatszám

53643803095

53643803095

Vonalkódos ajánlatszám

53643814239

53643814239

Vonalkódos ajánlatszám

53643546691

53643546691

Vonalkódos ajánlatszám

53643959914

53643959914

Vonalkódos ajánlatszám

53643574438

53643574438

Vonalkódos ajánlatszám

53643574115

53643574115

Vonalkódos ajánlatszám

53644190279

53644190279

Vonalkódos ajánlatszám

53643548167

53643548167

Vonalkódos ajánlatszám

53643562444

53643562444

50010372112
50010372727
50010348582
50010348623

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010421821

50010421821

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010574187

50010574187

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010764694

50010764694

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50009397616

50009397616

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010526160

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010495756

50010526160
50010495756

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010642587

50010642587

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010333818

50010333818

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010555661

50010555661

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010770039

50010770039

Szig.elektronikus
ajánlatszám

50010763064

50010763064
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A nemzetgazdasági miniszter 15/2015. (V. 22.) NGM rendelete
a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosításáról
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, továbbá a műszaki biztonsági
hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának
részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A 16. § (1) bekezdésében meghatározott nyomástartó berendezéseket a 7. számú melléklet szerint
– a növekvő veszélyszintnek megfelelően – kategóriákba kell sorolni.
(2) A tölteteket a (3) bekezdés szerinti 1. csoportba vagy a (4) bekezdés szerinti 2. csoportba kell sorolni.
(3) A töltet az 1. csoportba tartozik és veszélyes töltetnek minősül, amennyiben
a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december
16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) 2. cikk 7. és 8. pontjának
meghatározása szerinti olyan anyag vagy keverék, amelyet a CLP rendelet I. melléklet 2. és 3. részében meghatározott,
alábbi fizikai és egészségi veszélyességi osztályokba sorolható soroltak:
aa) instabil robbanóanyagok vagy az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. és 1.5. alosztályba tartozó robbanóanyagok;
ab) tűzveszélyes gázok, 1. és 2. kategória;
ac) oxidáló gázok, 1. kategória;
ad) tűzveszélyes folyadékok, 1. és 2. kategória;
ae) azok a 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok, amelyek legnagyobb megengedett hőmérséklete
a lobbanáspont fölött van;
af ) tűzveszélyes szilárd anyagok, 1. és 2. kategória;
ag) önreaktív anyagok vagy keverékek, A–F típus;
ah) piroforos folyadékok, 1. kategória;
ai) piroforos szilárd anyagok, 1. kategória;
aj) vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 1., 2. és 3. kategória;
ak) oxidáló folyadékok, 1., 2. és 3. kategória;
al) oxidáló szilárd anyagok, 1., 2. és 3. kategória;
am) szerves peroxidok, A–F típus;
an) akut orális toxicitás, 1. és 2. kategória;
ao) akut dermális toxicitás, 1. és 2. kategória;
ap) akut inhalációs toxicitás, 1., 2. és 3. kategória;
aq) célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 1. kategória, vagy
b) a nyomástartó berendezésekben található olyan anyag vagy keverék, amelynek legnagyobb megengedett
hőmérséklete a töltet lobbanáspontja fölött van.
(4) A 2. csoportba tartozik minden, a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó töltet.
(5) Ha az edény több nyomással igénybe vett térből áll, az edényt az egyes terekhez rendelt kategóriák közül
a legnagyobb sorszámúba kell sorolni. Ha egy tér többféle töltetet tartalmaz, a besorolás alapja az a töltet, amelyhez
a legnagyobb sorszámú kategória tartozik.”
2. §		
Az R. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) Ez a rendelet
a) a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. május 29-i 97/23/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) az egyszerű nyomástartó edényekről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, továbbá
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c) a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014.
május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK,
a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
3. §		
Hatályát veszti az R. 4. § 18. pontja.
4. §		
Ez a rendelet 2015. június 1-jén lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló,
2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

A Kormány 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelete
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási
szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utevr.) 2. §
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell)
„b) a Kertv. 6/F. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felelős személyre (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy)
vonatkozóan előírt foglalkoztatási, képesítési és gyakorlati követelmények meglétét igazoló iratokat,”
(2) Az Utevr. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tevékenységért felelős személy feladatait – az egyéni vállalkozó saját vállalkozásának kivételével – gazdálkodó
szervezet nem láthatja el.”
(3) Az Utevr. 2. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozókról nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza)
„d) a tevékenységért felelős személy nevét, az 5. § (1) bekezdése szerinti képesítését, a képesítést igazoló okirat,
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási
szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt megszerzett utazásszervezői szakmai minősítő vizsga igazolása esetében
a vizsgabizonyítványának, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának vagy az azzal egyenértékű okirat számát,”

1848

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

2. §		
Az Utevr. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § (1) A tevékenységért felelős személynek:
a) turisztikai szervező, értékesítő szakképesítéssel,
b) utazásügyintéző szakképesítéssel,
c) utazásszervező menedzser szakképesítéssel,
d) idegenforgalmi menedzser szakképesítéssel,
e) idegenforgalmi technikus szakképesítéssel,
f ) idegenforgalmi ügyintéző szakképesítéssel,
g) idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítéssel,
h) felsőfokú idegenforgalmi szakvizsgával,
i) turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben turizmus szakirányon szerzett felsőfokú közgazdász-asszisztens
szakképzettséggel,
j) felsőfokú végzettséggel,
k) turizmus-vendéglátás alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,
l) idegenforgalmi és szálloda főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,
m) idegenforgalmi-szállodai közgazdász főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász és idegenforgalmi
szálloda szakos tanár szakképzettséggel,
n) turizmus menedzsment mesterképzési szakon szerzett okleveles közgazdász szakképzettséggel,
o) turizmus (idegenforgalmi) szakon egyetemi szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel vagy
idegenforgalmi és szállodaipari szakon főiskolai szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel,
p) idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett főiskolai szakközgazdász vagy
idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakképzettséggel,
q) turizmus szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel, vagy
r) turizmus-szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel
kell rendelkeznie.
(2) A tevékenységért felelős személynek legalább egy idegen nyelvből C1 típusú államilag elismert nyelvvizsgával
vagy azzal egyenértékű okirattal és
a) az (1) bekezdés a)–i) pontjaiban meghatározott képesítés esetén
aa) legalább hét év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján
utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
ab) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább hét év
utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján
utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal,
b) az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott végzettség esetén
ba) legalább öt év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján
utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
bb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább öt év
utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján
utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
c) az (1) bekezdés k)–r) pontjaiban meghatározott szakképzettség esetén
ca) legalább három év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján
utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
cb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább három év
utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján
utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal
kell rendelkeznie.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlat időtartamának igazolására
a) közhiteles nyilvántartásból származó igazolás,
b) más közokirat, vagy
c) a foglalkoztatási jogviszonyt, valamint annak időtartamát és a munkakört vagy az ellátott feladatokat egyértelműen
meghatározó iratok együttese
vehető figyelembe.
(4) A tevékenységért felelős személy kizárólag egy utazási vállalkozónál láthatja el a tevékenységért felelős tisztséget.
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(5) Az utazási vállalkozó köteles a tevékenységért felelős személyt oly módon foglalkoztatni, hogy hetente legalább
húsz órában a munkakörébe tartozó vagy a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján meghatározott,
az utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységgel kapcsolatos feladatot lásson el.
(6) A tevékenységért felelős személy köteles a Hivatal e rendelet szerinti ellenőrzési és más hatósági eljárásaival
összefüggésben az utazási vállalkozó vezető tisztségviselőjének akadályoztatása, vagy elérhetetlensége esetén
az utazási vállalkozó utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységével összefüggő naprakész adatokról
a Hivatalt teljes körűen tájékoztatni.
(7) A Hivatal törli a hatósági nyilvántartásból azt a tevékenységért felelős személyt, aki
a) a (4) bekezdés szerinti feltételt megsérti, vagy
b) a (6) bekezdéssel összefüggő kötelezettségét nem teljesíti.
(8) Az a tevékenységért felelős személy, akit a Hivatal a (7) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okok
valamelyike miatt jogerősen törölt a hatósági nyilvántartásból, öt évig nem láthatja el utazási vállalkozásnál
a tevékenységért felelős tisztséget.”
3. §

(1) Az Utevr. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A turizmusért felelős miniszter a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában
és honlapján rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, a nyilvántartásból törölt, illetve azoknak az utazási
vállalkozóknak a jegyzékét, akik az utazásszervezői tevékenységet utazásközvetítői tevékenységre vagy
az utazásközvetítői tevékenységet utazásszervezői tevékenységre módosították.”
(2) Az Utevr. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § (1) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 5. § (1)–(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem
vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor a Hivatal nyilvántartásában
szerepel.
(2) A Módr. hatálybalépésekor a Hivatal nyilvántartásában szereplő utazási vállalkozóknak az 5. § (4) és (5) bekezdése
szerinti feltételek teljesítéséről szóló bejelentést az 5. § (5) bekezdése szerinti – szükség esetén módosított –
foglalkoztatási jogviszony fennállását igazoló dokumentum megküldésével 2015. december 31-ig kell teljesítenie.”
(3) Az Utevr. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–b) pontjai helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) utazásszervező: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 25. pontjában
meghatározott utazásszervezői tevékenységet folytató vállalkozás,
b) utazásközvetítő: a Kertv. 2. § 26. pontjában meghatározott utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozás,”

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet 2015. szeptember 2-án lép hatályba.
6. §

(1) Az 1–3. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 4. § a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 17/2015. (VI. 9.) NGM rendelete
az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § és az 1. melléklet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Hatályát veszti az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet Mellékletének „IDEGENFORGALOM” című fejezete.
2. §

(1) Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.)
NFGM rendelet (a továbbiakban: NFGM rendelet) 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény
(a továbbiakban: Kszvmtv.) 6. §-a szerint meghatározott üzlet az általános zárvatartási időszakban nyitva tart, ezen
időszak alatt e rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében foglalt táblázat 1., 4., 6., 11.,
12. és 14. pontjában foglalt követelmények nem terjednek ki
a) az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató
aa) egyéni vállalkozóra,
ab) egyéni cég tagjára,
ac) gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagjára, valamint
b) a Kszvmtv. szerinti segítő családtagokra.”
(2) Az NFGM rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 17/2015. (VI. 9.) NGM rendelethez
„Melléklet a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelethez
1. ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

1.

Vagyonvédelmi rendszerek
telepítése, üzemeltetése,
felügyelete*

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő,
Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

Biztonságtechnikai szerelő,
kezelő
Elektronikus és mechanikus
vagyonvédelmi
rendszerszerelő

2.

Elektronikus vagyonvédelmi
rendszerek telepítése,
üzemeltetése*

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

Elektronikus és mechanikus
vagyonvédelmi
rendszerszerelő

3.

Mechanikus vagyonvédelmi
rendszerek telepítése,
üzemeltetése*

Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

Elektronikus és mechanikus
vagyonvédelmi
rendszerszerelő

4.

Vagyonvédelmi rendszerek
üzemeltetése*

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

Biztonságtechnikai-kezelő
Elektronikus és mechanikus
vagyonvédelmi
rendszerszerelő

5.

Háztartási berendezések üzembe
helyezése, karbantartása, javítása*

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari
gépszerelő

Háztartási gépszerelő
Háztartás-elektronikai
műszerész

6.

Kötőipari gépek, varró- és
szabászgépek karbantartása,
javítása

Finommechanikai műszerész

Kötő- és varrógép
műszerész

Távközlési technikus

Távközlési és informatikai
hálózatszerelő

7.

Műholdvevő rendszerek,
antennarendszerek telepítése,
műszeres beállítása, karbantartása,
javítása*

8.

Műszerek, műszerjellegű gépek
mechanikus egységeinek szét- és
összeszerelése, a berendezések
karbantartása, javítása,
finommechanikai alkatrészek
megmunkálása*

9.

Gyógyászatban alkalmazott
elektronikus berendezések
gyártása, üzembe helyezése,
karbantartása, javítása*

10.

Mechanikai orvosi műszerek
gyártása, karbantartása, javítása*

Távközlési üzemeltető

Távközlési kábelszerelő

Távközlési és informatikai hálózatszerelő
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli
rendszerüzemeltető technikus

Távközlési műszerész
Antenna szerelő
Elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli
rendszertechnikus
Műholdas és kábeltelevíziós
vételtechnikai műszerész

Finommechanikai műszerész
Elektromechanikai műszerész

Orvosi elektronikai technikus

Finommechanikai műszerész

Mechanikai műszerész

Orvostechnikai
elektroműszerész
Orvosi elektronikai
technikus
Orvoselektronikai
műszerész
Orvosi műszerész
Finommechanikai
műszerész

1852

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Elektronikai műszerész
11.

12.

Rádióadó- és -vevőberendezések,
hangtechnikai eszközök (erősítő,
mikrofon, hangszóró stb.)
karbantartása, javítása*

7. szám
Szórakoztató elektronikai
műszerész
Elektronikai műszerész
Szórakoztatótechnikai
műszerész
Rádió- és hangtechnikai
műszerész

Informatikai rendszergazda

Informatikai műszerész

Számítógép-szerelő, karbantartó

Informatikai hálózattelepítő
és- üzemeltető
IT biztonság technikus

Számítógépek, perifériáik
összeszerelése, karbantartása,
javítása*

IT kereskedő
Számítógéprendszerkarbantartó
Webmester Számítógép
szerelő, karbantartó
Számítástechnikai
műszerész
Elektronikai műszerész

13.

Szórakoztató elektronikai
berendezések szerelése, üzembe
helyezése, karbantartása, javítása*

14.

Televízió- és videókészülékek
szerelése, hangolása, beállítása,
karbantartása, javítása*

Szórakoztató elektronikai
műszerész
Elektronikai műszerész
Szórakoztatótechnikai
műszerész
Szórakoztató elektronikai
készülék szerelő

Elektronikai műszerész

Szórakoztató elektronikai
műszerész

Távközlési technikus

Elektronikai műszerész
Televízió- és videotechnikai
műszerész

2. ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELÉSE, SZERELÉSE, ÜZEMELTETÉSE

1.

2.

3.

4.

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

290 kW és az ezt meghaladó
teljesítményű gáz- és olajtüzelőberendezések kezelése*

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés kezelő

Gáz- és hőtermelőberendezés szerelő

Gáz- és tüzeléstechnikai
műszerész
Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés szerelő, javító,
karbantartó

Ipari gáz- és olajtüzelőberendezések, illetve azok
szerelvényeinek szerelése,
karbantartása, javítása

Max. 1400 kW teljesítményű, illetve
2 t/h tömegáramú kazán (töltettől,
Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)
tüzelési módtól, nyomástól
függetlenül) kezelése*
Max. 7200 kW teljesítményű, illetve
12 t/h tömegáramú kazán
Kazánkezelő (2-12 tonna között)
(töltettől, tüzelési módtól,
nyomástól függetlenül) kezelése*

Ipari olaj- és gáztüzelő
berendezés szerelője,
üzembe helyezője
Kis teljesítményű kazánfűtő

Kazánfűtő
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Max. 21 MW teljesítményű, illetve
30 t/h tömegáramú kazán
(töltettől, tüzelési módtól,
nyomástól függetlenül) és
segédberendezéseinek kezelése*
21 MW-nál, illetve 30 t/h
tömegáramúnál nagyobb kazán
(töltettől, tüzelési módtól,
nyomástól függetlenül) és
segédberendezéseinek kezelése

A legfeljebb II. kategóriába sorolt
nyomástartó edények és az
egyszerű nyomástartó edények
kezelése (töltettől, nyomástól
függetlenül)***, szakirányú
végzettség esetén*

1853

Kazángépész (12 tonna felett)

Kazánkezelő

Kazángépész (12 tonna felett)

Kazángépész (12 tonna
felett)

Erőművi kazángépész

Erőművi kazángépész
Kazángépész

Nyomástartóberendezés-kezelő szaktanfolyami
képzettség

Nyomástartóberendezéskezelő szaktanfolyami
képzettség

Kőolaji vegyipari rendszer üzemeltetője
szaktanfolyami képzettség
Pébégáz töltetű nyomástartó berendezés kezelője
szaktanfolyami végzettség

Nyomástartóberendezéskezelő

Nyomástartó edény-gépész
Vegyipari technikus
Nyomástartóedény-gépész

Kőolaji vegyipari rendszer
üzemeltetője

Vegyipari technikus

Nyomástartóedény-gépész

Nyomástartóberendezés vizsgáló szaktanfolyami
képzettség

-

8.

A III. és IV. kategóriába sorolt
nyomástartó edények,
edénycsoportok üzemben tartása,
kezelése (mérettől, töltettől,
nyomástól függetlenül)*

9.

Nyomástartó berendezés és
egyszerű nyomástartó edény
vizsgálata***

10.

Veszélyes folyadékok és olvadékok
Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és
tartályainak javítása és
karbantartó szaktanfolyami képzettség
karbantartása***

11.

Veszélyes folyadékok és olvadékok Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályvizsgáló
tartályainak vizsgálata***
szaktanfolyami képzettség

12.

Tankállomás kezelése***

13.

Veszélyes termékek szállításával
kapcsolatos ADR előírásokból
eredő feladatok végrehajtása,
kötelezettségek ellenőrzése

Tankállomás- és kútkezelő szaktanfolyami
képzettség
Logisztikai ügyintéző

Hőerőművek vízelőkészítőjének
üzemeltetése

Pótvíz előállítása és biztosítása
erőmű hőberendezései számára

Hőközpont és hálózatkezelő

Erőművi kazángépész

Erőművi kazángépész

Kazángépész (12 tonna felett)

Villamosművi vízelőkészítőgépész

Létesítményi energetikus
15.

Veszélyesáru-ügyintéző
ADR ügyintéző

Létesítményi energetikus
14.

-

Erőművi kazángépész

Hőközpont és hálózatkezelő

Kazángépész (12 tonna felett)

Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna
felett)

1854
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3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS)

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Élelmiszer, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedő

Boltvezető
Kereskedő
1.

2.

Élelmiszerértékesítés zöldség és
gyümölcs kivételével*

Élelmiszer és vegyi áru
eladó
Élelmiszer és vegyi áru
kereskedő

Eladó

Kereskedő

Kereskedő

Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó

Élelmiszer- és vegyi áru
eladó

Bolti hentes

Élelmiszer- és vegyi áru
kereskedő

Hús- és hentesáru, hal
értékesítése*

Baromfifeldolgozó
Halfeldolgozó
Bolti hentes
Húsipari termékgyártó
Kereskedő

3.

Eladó
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Étrendkiegészítők, gyógynövények Boltvezető
Kereskedő
értékesítése*
Gyógy- és fűszernövény-termesztő

Kereskedő
Drogériakereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru
eladó
Élelmiszer és vegyi áru
kereskedő
Gyógynövény-kereskedő

Eladó
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
4.

Kozmetikai termék, háztartásivegyi cikk értékesítése*

Boltvezető
Kereskedő
Kereskedő

5.

Jármű, járműalkatrész
értékesítése*

Eladó
Műszakicikk-eladó

Kereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru
eladó
Élelmiszer- és vegyi áru
kereskedő
Autó- és motorkerékpárkereskedő
Autó- és motorkerékpáreladó, kölcsönző
Járműalkatrész-kereskedő
Járműalkatrész-eladó
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Kertészeti cikk értékesítése*

Eladó
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Műszakicikk-eladó
Boltvezető
Kereskedő
Virágbolti eladó
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Agrokémiai és
növényvédelmi kereskedő
Kertészeti gazdabolti eladó

Virágkötő és virágkereskedő
Kertész
Eladó
Műszakicikk-eladó
Boltvezető
Kereskedő

Műszaki cikk kereskedő

Épületgépészeti anyag-és
alkatrészeladó
7.

Gépészeti anyag- és
alkatrészeladó

Gépek, gépi berendezések,
épületgépészeti berendezések,
villamossági cikkek értékesítése*

Villamossági anyag- és
alkatrészeladó
Épületgépészeti anyag- és
alkatrész-kereskedő
Villamossági anyag- és
alkatrész-kereskedő
Kazetta- és lemezeladó,
kölcsönző
Műszakicikk-eladó

8.

Építőanyagok értékesítése*

Boltvezető, kereskedő

Telepi építőanyag-eladó
Tüzelő- és építőanyag
kereskedő
Építőanyag-kereskedő

9.

Üzemanyag, gázpalack
értékesítése*

Töltőállomáskezelő

Töltőállomáskezelő és eladó
PB-cseretelep-kezelő
Gázcseretelep-kezelő

Eladó
10.

Sportszer, játék értékesítése*

Boltvezető
Kereskedő

Sportszer- és
játékkereskedő,
Kultúrcikk kereskedő
Boltvezető
Kereskedő

11.

Kultúrcikk-kereskedő

Kultúrcikk-kereskedő

Becsüs

Óra-ékszer és díszműáru
eladó

Ékszerbecsüs

Drágakő-meghatározó

Óra, ékszer értékesítése*

Ékszerbecsüs
Becsüs (ékszer szakirány)
Becsüs
12.

Fotócikk értékesítése *

Fotógráfus és fotótermék-kereskedő
Látszerész és fotócikk-kereskedő

13.

Optikai cikkek értékesítése,
szemüveg készítése és javítása*

Látszerész és fotócikk kereskedő

Fényképész és fotótermék
kereskedő
Látszerész és fotócikk
kereskedő
-
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14.

15.
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Kedvtelésből tartott állatok, és
állateledel értékesítése*

Zálogházi, aukciós tevékenység,
régiségek, műtárgyak
értékesítése*

Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó
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Kereskedő-boltvezető

Ékszerbecsüs

Drágakő-meghatározó

Bútor- és szőnyegbecsüs

Bútor- és szőnyegbecsüs

Ékszerbecsüs

Ékszerbecsüs

Festménybecsüs

Festménybecsüs

Műtárgybecsüs

Műtárgybecsüs
Régiségkereskedő

16.

Hulladékkereskedelem*

17.

Meleg és hideg ételek, italok
készítése (kivétel: külön
jogszabályban meghatározott
Büfétermékek elkészítése)* - az
üzemelés teljes időtartama alatt
jelen kell lennie egy
szakképesítéssel rendelkező,
azonnali intézkedésre feljogosított,
felelős személynek *

Hulladékfelvásároló és hulladéktelep-kezelő

Hulladékfelvásárló
Hulladékgyűjtő

Szakács

Szakács

Vendéglátás-szervező, vendéglős
Cukrász

Diétás szakács
Vendéglős
Cukrász
Étkezdés
Mixer

18.

Meleg és hideg ételek, cukrászati
Vendéglátás-szervező, vendéglős
készítmények, sütemények,
Vendéglátó eladó
fagylalt, italok kiszolgálása
(kivétel: külön jogszabályban
Pincér
meghatározott Büfétermékek
forgalmazása)* - az üzemelés teljes
időtartama alatt jelen kell lennie
egy szakképesítéssel rendelkező,
azonnali intézkedésre feljogosított,
felelős személynek
Cukrász
Édesipari termékgyártó

19.

Cukrászati készítmények,
Pék
sütemények, fagylalt készítése* az üzemelés teljes időtartama alatt
jelen kell lennie egy
szakképesítéssel rendelkező,
Mézeskalács-készítő
azonnali intézkedésre feljogosított,
felelős személynek

Vendéglős
Vendéglátó-eladó
Pincér
Étkezdés
Gyorséttermi és ételeladó
Mixer
Cukrász
Édesipari termékgyártó

Cukorkagyártó

Csokoládétermék-gyártó
Kávé- és pótkávégyártó
Keksz- és ostyagyártó
Pék-cukrász
Mézeskalács-készítő
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4.1. BŐRIPAR

1.

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Bőr- és cipőipari termékek
alkatrészeinek szabása*

Bőrfeldolgozóipari technikus
Bőrdíszműves
Cipőkészítő
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész

Cipész, cipőkészítő,
cipőjavító
Bőripari szabász

Bőrdíszműves

Cipőfelsőrész készítő

Cipőkészítő
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész

Bőripari varrómunkás (tűző)

Cipőkészítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész

Cipőösszeállító
Cipőipari gépkezelő

Cipőkészítő
Cipőgyártó

Cipész, Cipőkészítő,
Cipőjavító

Ortopédiai cipész

Cipőösszeállító

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Bőrfeldolgozó-ipari
technikus

2.

Bőrdíszmű- és cipőfelsőrészalkatrészek varrása*

3.

Cipő alsó alkatrészek gépi
megmunkálása*

4.

Meghibásodott lábbelik javítása*

5.

Szíjgyártó és nyerges termékek,
szíjak, idomító felszerelések
készítése, javítása*

6.

Tartósított szőrmés bőrök
kikészítése, készítése*

Szíjgyártó és nyerges

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
7.

Lábbelik készítése gépi
műveletekkel*

Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó

Szíjgyártó és nyerges
Szíjgyártó
Tímár, bőrkikészítő
Szőrmeipari megmunkáló,
Szőrmefestő
Szőrmekikészítő
Cipész, cipőkészítő,
Cipőjavító
Cipőfelsőrész készítő
Cipőösszeállító
Cipőgyártó

8.

Kiegészítők készítése szőrmés
bőrből*

Bőrdíszműves
Bőrtárgy készítő
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Szűcs, szőrme és
bőrkonfekcionáló

9.

Táskák, apróáruk, bőröndök
készítése*

Bőrdíszműves

Bőrdíszműves

Cipőkészítő
Ortopédiai cipész

Cipész, Cipőkészítő,
Cipőjavító

10.

Lábbelik készítése kézi
műveletekkel*

Cipőfelsőrész készítő

Cipőfelsőrész készítő

Cipőgyártó

Cipőösszeállító

11.

Utcai, sport- és védőkesztyűk
készítése, bőr felhasználásával*

Bőrdíszműves
Kesztyűs

Kesztyűs
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Bőrfeldolgozó-ipari technikus

12.

Tartósított bőrök cserzése,
kikészítése*

13.

Cipőfelsőrész alkatrészek szabása,
előkészítése és összeszerelése*

Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
Cipőfelsőrész készítő

14.

Bőrdíszműipari tárgyak tervezése,
szabásmintáinak készítése*

Bőrdíszműves
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

15.

Cipőipari termékek tervezése,
minták elkészítése*

Cipőkészítő
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész
Bőrfeldolgozóipari technikus

16.

Kesztyűipar területén szükséges
alapvető minták elkészítése**

17.

Felsőruházat készítése bőrből*

Bőrdíszműves
Kesztyűs
Női szabó
Férfiszabó
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Tímár, bőrkikészítő
Szőrmeipari megmunkáló,
szőrmefestő
Cipőfelsőrész-készítő
Cipész, Cipőkészítő,
Cipőjavító
Bőrdíszműipari
mintakészítő
Cipész, cipőkészítő,
cipőjavító

Bőrfeldolgozó-ipari
technikus
Cipőipari mintakészítő
Kesztyűs
Kesztyűipari mintakészítő
Bőrruha-készítő, -javító

4.2. FAIPAR

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Asztalos

Bútorasztalos

1.

Fényezési, pácolási eljárások
végzése, lakkszóró-,
lakköntőgépek kezelése*

2.

Mobil és beépített bútorok, mozgó Asztalos
alkatrészek, falburkolatok,
válaszfalak, nyílászáró szerkezetek
Asztalosipari szerelő
szerelése, javítása, cseréje*

3.

Famegmunkáló gépeken faipari
termékek előállítása*

Műbútorasztalos

Fa- és bútoripari gépkezelő
Műbútorasztalos
Asztalosipari felületkezelő
Bútorasztalos
Asztalosipari szerelő

Asztalos

Bútorasztalos

Faipari gépkezelő

Fa- és bútoripari gépkezelő

Famegmunkáló

Faipari gépmunkás
Faesztergályos
Fatermékgyártó

Asztalos
4.

5.

Faaljzatok, alapépítmények
készítése*

Famegmunkáló

Épületasztalos
Famegmunkáló
Fapadlózó és -burkoló

Asztalos

Bútorasztalos

Faipari gépkezelő

Faesztergályos

Famegmunkáló

Fatermékgyártó
Fatömegcikk- és eszközgyártó

Faipari tömegcikkek készítése*

6.

Bútorok, nyílászárók, burkolatok,
belsőépítészeti munkák készítése*

Asztalos

Bútorasztalos
Asztalos

7.

Fából készült szerszámok,
szerszámnyelvek és különböző
faeszközök készítése, javítása

Kádár, bognár

Bognár
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8.

9.

10.

11.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
Fából és műanyagból különféle
hajótestek, felszerelések,
berendezések készítése,
karbantartása, javítása
Fából, ipari, lakberendezési,
iparművészeti, háztartási cikkek,
dísztárgyak és egyéb
esztergályozással előállítható
cikkek készítése*
Fából készült hordók, edények,
eszközök előállítása, javítása kézi
munkával
Bútorok javítása, újrakárpitozása,
járművek ülőbútorainak készítése,
épületek belső terének
kárpitozása*

Kishajóépítő, -karbantartó

Csónaképítő

Asztalos

Bútorasztalos

Faipari gépkezelő

Faesztergályos

Kádár, bognár

Kádár

Kárpitos

Kárpitos
Bútorkárpitos
Járműkárpitos

Műbútorasztalos

Műbútorasztalos
Műbútorasztalos és
restaurátor

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

1.

Szitanyomtatással és
filmnyomással kapcsolatos
teendők ellátása**

Nyomdaipari gépmester

Szita-, tampon- és
filmnyomó
Szitanyomó, filmnyomó

2.

Kisofszetnyomógépek kezelése*

Nyomdaipari gépmester

Nyomdai gépkezelő
Kisofszetgép-kezelő

Könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozó

Könyvkötő

3.

Kivágógépek kezelése,
karbantartása*

Nyomdaipari gépmester

Nyomtatványfeldolgozó

4.

Mélynyomógépek
üzemeltetésében való
közreműködés*

5.

Ofszet-, flexo-, magasnyomógépek Nyomdaipari gépmester
segédgépmesteri teendőinek
ellátása*

12.

Műbútornak minősülő
berendezések készítése,
helyreállítása
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4.3. NYOMDAIPAR

Kivágógép-kezelő

Digitális nyomógépek kezelése

Nyomdaipari gépmester

Nyomdai gépkezelő
Mélynyomó
segédgépmester
Gyorsnyomdai gépkezelő
Nyomdai kezelő
Segédgépmester

7.

Gyártáselőkészítő, kalkulátor

Nyomdaipari gépmester
Nyomdaipari technikus
Kiadványszerkesztő
Nyomdaipari technikus

8.

Korrektor, revizor

Korrektor

9.

Könyvkötészeti termékek
Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
előállítása kézi, gépi műveletekkel* Kézi könyvkötő

Könyvkötő

10.

Nyomtatványoldalak kialakítása
szedési, tördelési, tipográfiai
szabályok figyelembevételével*

Kiadványszerkesztő

Kiadványszerkesztő
Szövegfeldolgozó

11.

Tekercsnyomógépek
üzemeltetése*

Nyomdaipari gépmester

Nyomdai gépmester
Tekercsnyomó gépmester

12.

Nyomóforma készítése

Nyomdaipari technikus
Kiadványszerkesztő
Nyomdaipari gépmester

Nyomdaipari technikus
Nyomóforma készítő

6.

-
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13.

14.

15.
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Könyvkötészeti termékek,
nyomtatványok gépi feldolgozása*

Nyomdai eredetik feldolgozása*

Ívnyomógépek üzemeltetése*

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

7. szám
Nyomtatványfeldolgozó
Nagyüzemi könyvgyártó
Könyvkötő

Kiadványszerkesztő

Kiadványszerkesztő
Képfeldolgozó

Nyomdaipari technikus

Nyomdaipari technikus

Nyomdaipari gépmester

Nyomdai gépmester
Ívnyomó gépmester

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

4.4. RUHAIPAR

A) Tevékenység

1.

Férfiruha-készítés**

2.

Fehérnemű-készítés**

3.

Nőiruha-készítés**

4.

Gyermekruha-készítés**

Férfiszabó
Ruhaipari technikus
Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
Női szabó
Ruhaipari technikus

Férfiszabó
Férfiruha-készítő
Fehérnemű készítő
Kötőipari konfekciós
Női szabó
Nőiruha-készítő

Női szabó

Csecsemő- és gyermekruhakészítő

Férfiszabó

Gyermekruha-készítő

Ruhaipari technikus
Ruhaipari technikus
Férfiszabó
5.

Szériázás*
Női szabó

6.

Ruhadarabok kiszabása**

Ruhaipari technikus
Csecsemő- és gyermekruhakészítő
Férfiszabó
Szériázó
Női szabó

Női szabó

Szabász

Férfiszabó

Konfekcióipari szabász

Ruhaipari technikus

Csecsemő- és gyermekruhakészítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus

4.5. TEXTILIPAR

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

1.

Fonás, zsinórfonás*

Fonó

Zsinórfonatoló

2.

Kötés*

Textilanyaggyártó
Kötő

Kötő

3.

Kötöttáru-készítés*

Textilanyag gyártó
Kötő
Fehérnemű készítő és kötöttáru összeállító

Kötő
Kötöttáru-készítő

7. szám
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4.

Nemszőtt-kelme készítése

Nemszőtt-termék gyártó

Nemszőtt-termék gyártó

5.

Szövés*

Textilanyaggyártó
Szövő

Szövő

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

1.

PB lefejtő és töltőberendezések
kezelése, palackok töltése és
lefejtése***

Töltőállomás-kezelő
Nyomástartóedény-gépész

Propán-bután-gáz-lefejtő és
töltőberendezés kezelő
szaktanfolyami képzettség

2.

Robbanásbiztos berendezések
kezelése*

Robbanásbiztos berendezés kezelője

3.

Robbanásbiztos berendezések
karbantartása javítása, szerelése és
üzembehelyezése***

Robbanásbiztos berendezés karbantartói és
üzembehelyezői szaktanfolyami képzettség

Robbanásbiztonságtechnikai tanfolyami képzés
szaktanfolyami képzettség

4.

Robbanásbiztos berendezések
tervezése,karbantartóinak és
javítóinak műszaki vezetője***

Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyami
végzettség

Robbanásbiztos műszaki
vezetői szaktanfolyami
képzettség

5. MŰSZAKI BIZTONSÁG

Építési anyagelőkészítő gép
kezelője
Építőgép-kezelő és karbantartó,
Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő
Emelőgépkezelő
Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő
Energiaátalakítóberendezés kezelője
Könnyűgépkezelő
Földmunkagép-kezelő
Nehézgépkezelő
Targoncavezető
Könnyűgépkezelő
Útépítőgép-kezelő
Nehézgépkezelő

5.

Építési anyagelőkészítő gépek
kezelése

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)

6.

Emelőgépek kezelése (kivéve
targoncák)

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)

7.

Energiaátalakító-berendezések
kezelése

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)

8.

Földmunka-, rakodó- és
szállítógépek kezelése

9.

Targoncavezetés

10.

Útépítőgépek kezelése

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)

11.
12.

13.

14.

Alapozás, közmű- és fenntartási
gépek kezelése
Emelőgép-ügyintézői tevékenység
Emelőgép-ügyintéző
végzése
Gázüzemű emelőtargonca,
rakodógép, mezőgazdasági és
erdészeti traktor, közúti járműnek
nem minősülő kerekes jármű gázGázautószerelő
üzemanyag-ellátó
berendezésének beszerelése,
beszabályozása, hibás berendezés
javítása

Fémhegesztő munkák végzése
meghatározott eljárással (gáz, ív,
fogyóelektródás ív stb.)*

Emelőgép-ügyintéző
Autószerelő
Gázautószerelő

Hegesztő

Hegesztő

Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Bevontelektródás hegesztő
Egyéb eljárás szerinti
hegesztő
Fogyóelektródás hegesztő

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gázhegesztő

Gázhegesztő
Hegesztő-vágó gép
kezelője
Volframelektródás hegesztő
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15.

16.
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Műanyaghegesztő munkák
végzése meghatározott eljárással
(tompa, tokos, elektrofúziós stb.)*
Polgári pirotechnikai termékek
gyártásának irányítása,
működtetése*

Műanyaghegesztő

7. szám

Műanyag hegesztő,
hőformázó

Pirotechnikus

Pirotechnikus
(terméküzemeltető
szakirány)

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

6.1. FÉMMEGMUNKÁLÁS, KOHÁSZAT

A) Tevékenység

Gépi forgácsoló
CNC gépkezelő
Szerszámkészítő

Esztergályos
Gépi forgácsoló
Fémforgácsoló
Fogazó
Gyalus-vésős
CNC-forgácsoló
NC-, CNC-gépkezelő

1.

Szerszámkészítő
Szerszámélező

Fémmegmunkálás*

Szikraforgácsoló
Fémnyomó
Fémipari
megmunkálógépsor és
berendezés üzemeltető
Köszörűs
Fűrészipari szerszámélező
Marós
Géplakatos
2.

Ipari gép, berendezés javítása *

Ipari gépész

Építő- és szállítógép-szerelő

Finommechanikai műszerész

Finommechanikai
műszerész
Finommechanikai
gépkarbantartó, gépbeállító

3.

Fémszerkezet gyártása*

Épület- és szerkezetlakatos

Szerkezetlakatos

4.

Szerszámgyártás*

Szerszámkészítő

-

Fémöntés, formázó anyagok,
öntőszerszámok, gépi
berendezések használata*

Olvasztár és öntő

Öntő

5.

Kohászati technikus

Öntőtechnikus

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

Vízvezeték- és vízkészülék
szerelő
Vízvezeték- és
központifűtés-szerelő

6.2. GÉPSZERELÉS, -KEZELÉS

A) Tevékenység

1.

Vízvezeték- és vízkészülék
szerelés*

2.

Központifűtés- és csőhálózatszerelés*

Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Csőhálózat-szerelő

Központifűtés- és
csőhálózat-szerelő
Vízvezeték- és
központifűtés-szerelő

7. szám

3.
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Hűtő- és klímaberendezésszerelés, karbantartás*
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Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

Hűtő- és klímaberendezésszerelő, karbantartó

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

Szellőző- és
klímaberendezés szerelő
Ipari és kereskedelmi
hűtőgép szerelő
Hűtőgépkezelő

4.
5.

6.
7.

Felvonószerelés
Kerékpár, mozgássérültkocsi
szerelése*
Kompresszorok, légtartályok,
szivattyúk üzemeltetése, kivéve a
fluidumbányászati és
szállítóvezetékek berendezéseit
Motorkerékpár, -alkatrész javítása*

Felvonószerelő

Felvonószerelő

Kerékpárszerelő

Kerékpárszerelő

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

Kompresszorkezelő
Kompresszor-, légtartály- és
szivattyúkezelő

Motorkerékpár-szerelő

Motorkerékpárszerelő

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Gépipari minőségellenőr

Minőségellenőr

Építőanyag-ipari minőségellenőr

Minőségellenőr

Közgazdasági, állam- és jogtudományi,
agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség

Közgazdasági, állam- és
jogtudományi,
agrártudományi egyetemi
vagy főiskolai végzettség

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Fodrász

Fodrász

7. NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁS

A) Tevékenység

1.

2.

3.

Gépipari minőség-ellenőrzés
(rögzített minőségi kritériumok
ellenőrzése, eltérések
dokumentálása, javító
intézkedések kezdeményezése)
Építőanyag-ipari
minőségellenőrzés (rögzített
minőségi kritériumok ellenőrzése,
eltérések dokumentálása, javító
intézkedések kezdeményezése)
Közraktár vezetője

8. SZOLGÁLTATÓIPAR

A) Tevékenység

1.

2.

Aktuális divatirányzatnak,
alkalomnak megfelelő frizura és
hajszín készítése
Az egészséges test és bőr
kozmetikai célú kezelése, ápolása,
masszírozása, szépséghibáinak
megszüntetése. Elektromos
kezelések, szőrtelenítés, tartós
make-up (tetoválás)

Kozmetikus

3.

Kézápolás és műkörömépítés

Kézápoló és műkörömépítő

4.

Lábápolás

Lábápoló

Kozmetikus

Kéz- és lábápoló,
műkörömépítő
Kéz- és lábápoló,
műkörömépítő

1864
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5.

Lábon kialakult elváltozások
speciális pedikűrös kezelése, a láb
állapotának rehabilitálása

6.

Fénykép- és videófelvételek
készítése kidolgozása és
fotótermékek értékesítése*

7.
8.

Időmérő eszközök javítása, új órák
értékesítése*
Üveg, valamint műanyag
alapanyagokból szemüveglencsék
készítése*

7. szám

Speciális lábápoló

-

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

Fényképész és fotótermékkereskedő
Fényképész

Órás

Órás

Optikai üvegcsiszoló

Optikai üvegcsiszoló
Ötvös
Aranyműves

9.

Nemesfémből készült ékszerek,
használati tárgyak készítése,
díszítése, javítása*

Cizellőr
Ötvös, fémműves

Drágakőfoglaló
Ezüstműves
Fémműves
Lánckészítő

10.

Textiltisztító és textilszínező

Vegytisztító, kelmefestő,
mosodás

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Galvanizálás*

Galvanizáló

Galvanizáló

Gumigyártás, gumifeldolgozás*

Abroncsgyártó
Formacikk-gyártó
Gumiipari technikus

Vegytisztítás, textiltisztítás*

9. VEGYIPAR

1.

2.

Gumigyártó és -feldolgozó

Ipari gumitermék előállító

3.

Műanyagfeldolgozás*

Műanyagfeldolgozó

Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntő

Egyéb műanyagtermék
gyártó

Műanyag hegesztő

Fröccsöntőgép-kezelő

Műanyagfeldolgozó technikus

Hőre keményedő
műanyagok feldolgozója
Műanyag hegesztő,
hőformázó
Műanyagextruder-kezelő

4.

Kőolaj-feldolgozás*

Fluidumkitermelő
Fluidumkitermelő technikus

Kőolaj- és vegyipari
géprendszer üzemeltetője
Kőolaj-feldolgozó

5.

Fotóanyaggyártás*

Vegyipari technikus

Fotóanyaggyártó

6.

Lakk- és festékgyártás*

Vegyipari technikus

Lakk- és festékgyártó

7.

Szénsavtermelés és -feldolgozás

Üdítőital-ipari termékgyártó

Szikvíz- és szénsav üdítőitalkészítő
Szikvízgyártó
Szénsavtermelő és feldolgozó
Üdítőital- és
ásványvízgyyártó

7. szám
8.
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Biolaboráns tevékenység*

Biotechnológus technikus
Gyógyszerkészítmény gyártó

9.

Gyógyszerhatóanyag-gyártás*

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

1865
Biolaboráns
Gyógyszerkészítménygyártó
Gyógyszerhatóanyaggyártó
Gyógyszeripari
laboratóriumi technikus
Farmakológus

10.

Gyógyszer- és tápszerkészítés*

Gyógyszerkészítmény gyártó
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

Farmakológus
szakasszisztens
Gyógyszeripari
laboratóriumi technikus
Gyógyszer- és
tápszerkészítő
Farmakológus
Farmakológus
szakasszisztens

11.

Vegyianyaggyártó*

Vegyianyaggyártó

Vegyianyaggyártó

12.

Növényvédőszer-gyártás*

Vegyipari technikus

Növényvédőszer-gyártó

Drog- és toxikológiai technikus

13.

Drogok és toxikus anyagok
előállítása, vizsgálata*

Drog- és toxikológiai
technikus

14.

Laboratóriumi műveletek végzése* Általános laboráns

Vegyészlaboráns

15.

Textilfestés és -kikészítés*

Textiltisztító és textilszínező

Textilszínező és -kikészítő
Textilfestő és -kikészítő

16.

Kozmetikumok előállítása*

Vegyipari technikus

Kozmetikai termékgyártó

Pirotechnikus

Robbanóanyag-szállítmány
kísérő

17.

Drog- és toxikológiai
laboratóriumi technikus

Robbanóanyagok szállítása
Pirotechnikus-raktárkezelő szakirány

18.

Biológiai termékek előállítása*

Biotechnikus technológus

Ipari biológiai termékgyártó

19.

Gyógynövényipari termékek
előállítása*

Drog- és toxikológiai technikus

Gyógynövényipari
technikus

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Elektromos gép- és készülékszerelő

Elektrolakatos és
villamossági szerelő
Elektromos gép és készülék
szerelő
Villamosgép és készülék
üzemeltető

10. VILLAMOSENERGIA IPAR

A) Tevékenység

1.

Villamos gépek és készülékek
karbantartása, üzemeltetése,
telepítése

Villamosgép és -készülék üzemeltető

Háztartási gépgyártó

2.

Villanyszerelő
Épületek erősáramú és
Elektronikai
technikus
gyengeáramú áramköreinek
kivitelezése, javítása, karbantartása
Erősáramú elektrotechnikus

Villanyszerelő
Elektrotechnikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus
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3.
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Kis- és nagyfeszültségű villamos
hálózatok* tartószerkezeteinek
szerelése, kábelfektetés, kábelek
szerelésre való előkészítése

Villamoselosztóhálózat -szerelő, -üzemeltető

Villamos távvezeték építő, üzemeltető

7. szám
Villamoshálózat -szerelő, üzemeltető
Áramszolgáltatói
hálózatszerelő
Villamos távvezeték építő és
karbantartó
Villamos hálózat és
alállomás üzemeltető

4.

Fogyasztásmérők javítása,
szabályozása, hitelesítése

Villanyszerelő

5.

Lakó- és kommunális épületek,
ipari létesítmények érintésvédelmi
vizsgálata

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Erősáramú berendezések
felülvizsgálása, minősítő
nyilatkozat megtétele
Lakó-, kommunális és ipari
létesítmények villámvédelmi
berendezésének felülvizsgálata

Villamoshálózat-szerelő, üzemeltető
Villamosművi
fogyasztásmérő-javító, szabályozó
Érintésvédelmi, erősáramú
berendezés szabványossági
felülvizsgáló
Villámvédelem
felülvizsgálója

Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Erősáramú berendezések
időszakos felülvizsgálója

Villámvédelmi felülvizsgáló

Villámvédelmi felülvizsgáló

8.

Nagy-, közép- és kisfeszültségű
villamos berendezéseken
feszültség alatti munkavégzés

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM
szerelő
Középfeszültségű FAM szerelő
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő

FAM-szerelő (feszültség
megjelölésével)

9.

Közép- és kisfeszültségű
kábelhálózatok szerelése, javítása

Középfeszültségű kábelszerelő
Kisfeszültségű kábelszerelő

Kábelszerelő (a
feszültségszint
megjelölésével)
Kábelszerelő

Szakszolgálati FAM szerelő

Szakszolgálati szerelő

Villamos gép és -készülék üzemeltető

Villamosgép- és berendezéskezelő

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

Villamoshálózat-szerelő, üzemeltető

Villamos távvezeték építő, üzemeltető

Villamos-távvezeték építő,
szerelő, karbantartó

Villamos hálózat kezelő Villamos alállomás kezelő

Villamos hálózat és
alállomás üzemeltető
Villamosmű kezelő

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

Villamoshálózat-szerelő, üzemeltető
Villamosművikészülékszerelő
Villamoshálózatszerelő

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

Üzemi mérő-vezérlő és szabályozó
berendezéseken feszültség alatti
munkavégzés
Villamos gépek és kisfeszültségű
berendezések kezelése
villamosműben
Nagy-, közép- és kisfeszültségű
távvezetékek szerelése

Villamosművek villamos
berendezésének kezelése

Villamosművi berendezések,
állomások szerelése

”
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2015. évi CXXIV. törvény
a nemzeti akkreditálásról*
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy biztosítsa az európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási
rendszer működését, az akkreditálás, mint közhatalmi tevékenység ellátását, a megfelelőségértékelésre vonatkozó
nemzetközi megállapodások végrehajtását, valamint elősegítse a magyar nemzetgazdaság szereplői versenyképességének
növelése és a kereskedelem indokolatlan műszaki akadályainak elhárítása érdekében a termékek és szolgáltatások többszöri
megfelelőségértékelésének kiküszöbölését, a nemzeti akkreditálásról a következő törvényt alkotja:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E törvény alkalmazásában:
1.
akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról
és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 10. pontjában
meghatározott fogalom és az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések
és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések tekintetében a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és
a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló
2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 600/2012/EU bizottsági rendelet) 3. cikk
2. pontjában meghatározott fogalom,
2.
megfelelőségértékelés: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott
eljárás.

2. Az akkreditáló szerv feladata
2. §

(1) Az akkreditáló szerv akkreditálással kapcsolatos feladatai:
a)
akkreditálási eljárás lefolytatása, az akkreditált szervezetek és természetes személyek tevékenységének és
alkalmasságának felügyeleti vizsgálata az akkreditált státusz fenntartása, felfüggesztése vagy visszavonása
céljából, valamint a külföldi akkreditált státusz elismerése,
b)
részvétel és képviselet az európai és a nemzetközi akkreditálási szervezetekben,
c)
két- és többoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodások kezdeményezése és megkötése
az akkreditálás területén,
d)
közreműködés az akkreditálással összefüggő nemzeti, európai és nemzetközi szabványosítási tevékenységben,
e)
részvétel az akkreditálással kapcsolatos iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzés tartalmi
követelményeinek kidolgozásában, továbbá az iskolarendszeren kívüli képzés szervezésében,
f)
tájékoztatás akkreditálási kérdésekben, így különösen az akkreditálással összefüggő szabványokról,
jogszabályokról, útmutatókról és egyéb hazai és nemzetközi dokumentumokról, az akkreditálással összefüggő
nemzetközi gyakorlatról és eseményekről,
g)
az akkreditálással kapcsolatos hazai és nemzetközi dokumentáció gyűjtése és tárolása, valamint az azokhoz
történő hozzáférés biztosítása.
(2) Az akkreditáló szerv együttműködik a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke szerinti elismert
testület által végzett szakértői értékelés során az elismert testülettel, valamint annak szakértőivel, és rendelkezésre
bocsátja az értékeléshez szükséges adatokat, dokumentumokat.

3. Az akkreditálási eljárás
3. §		
Az akkreditálási eljárásra, a felügyeleti vizsgálati eljárásra, az akkreditált szervezet, illetve természetes személy
akkreditált tevékenységével kapcsolatos panasz intézésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. július 6-i ülésnapján fogadta el.
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4. §		
Az akkreditáló szerv által lefolytatott eljárásokban a következő alapelveket kell érvényesíteni:
a)
pártatlanság,
b)
gyors, egyszerű és hatékony eljárás,
c)
függetlenség a különböző érdekcsoportok túlsúlyától és az akkreditálásban érdekeltek kiegyensúlyozott
képviselete,
d)
szakszerűség és az objektivitás,
e)
az igénybevétel önkéntessége,
f)
az eljárás átláthatósága és nyilvánossága,
g)
a kérelmező által az akkreditált státusz megszerzése érdekében elfogadott szabványoknak, valamint
a jogszabályoknak és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusainak való
megfelelés,
h)
az akkreditálás európai és nemzetközi eljárási rendjével való összhangja.
5. §

(1) Akkreditálás iránti kérelmet
a)
vizsgálólaboratórium,
b)
mintavevő szervezet,
c)
kalibrálólaboratórium,
d)
jártassági vizsgálatot szervező szervezet,
e)
terméktanúsító szervezet,
f)
irányítási rendszereket tanúsító szervezet,
g)
személyzettanúsító szervezet,
h)
ellenőrző szervezet, a hatóságok kivételével,
i)
referenciaanyag-gyártó szervezet,
j)
a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezet vagy természetes személy,
k)
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezet
nyújthat be az akkreditáló szervhez.
(2) Az akkreditálást – a (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az a szervezet és természetes személy kérheti, amely
vagy aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább három hónapig az adott szervezet vagy természetes személy
tevékenységére vonatkozó jogszabályok, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai,
nemzeti szabványként közzétett európai és nemzetközi szabványok és a rá vonatkozó szakmai szabályok szerint
működik.
(3) Az akkreditálást az (1) bekezdés k) pontja szerinti azon hitelesítő szervezet kérheti, amely megfelel a tevékenységére
vonatkozó jogszabályoknak és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusainak,
különösen az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló törvényben, a 600/2012/EU bizottsági rendelet III. fejezetében és
a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott szervezeti, pénzügyi biztosítékra vonatkozó
és személyi követelményeknek.

6. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az akkreditálási eljárás értékelési és döntéshozatali szakaszból áll.
Az értékelési szakasz ügyintézési határideje három hónap, amely egy alkalommal húsz nappal meghosszabbítható.
A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje húsz nap, amely egy alkalommal húsz nappal meghosszabbítható.
A döntéshozatali szakaszban az akkreditáló szerv határoz az akkreditációról vagy az akkreditálás iránti kérelem
elutasításáról. Az akkreditált státusz 4 évre szól.
(5) Az akkreditáló szervnek az akkreditált státuszra vonatkozó határozata elismeri és igazolja, hogy egy szervezet vagy
természetes személy alkalmas meghatározott megfelelőségértékelési feladat elvégzésére.
(6) Az akkreditáló szerv e § szerinti határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye. Az akkreditálási eljárásban
újrafelvételi eljárásnak nincs helye.

7. §		
Az akkreditálási eljárásáért, az akkreditált státusz területének bővítési eljárásáért, az akkreditált státusz területének
szűkítési eljárásáért, továbbá a kizárólag adminisztrációs tevékenységet igénylő adatmódosulás bejelentésének
kivételével nyilvántartási adat módosításáért, a külföldi akkreditált státusz elismerési eljárásáért igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
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4. Az akkreditált szervezet és természetes személy felügyeleti vizsgálata
8. §

(1) Az akkreditált státusz alapjául szolgáló körülmények fennállását, valamint az akkreditált szervezet, illetve természetes
személy alkalmasságát felügyeleti vizsgálat keretében, indokolt esetben rendkívüli felügyeleti vizsgálat keretében
ellenőrizni kell.
(2) A felügyeleti vizsgálatot az akkreditáló szerv az akkreditált szervezetnél vagy természetes személynél hivatalból
folytatja le. Rendkívüli felügyeleti vizsgálatra panaszbejelentés, az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények
megváltozása, valamint – az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek esetében – a 600/2012/EU
bizottsági rendelet 51. cikke szerint kerülhet sor.
(3) A felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési és döntéshozatali szakaszból áll. Az értékelési szakasz ügyintézési határideje
ötven nap, amely egy alkalommal húsz nappal meghosszabbítható. A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje
tíz nap, amely egy alkalommal tíz nappal meghosszabbítható.
(4) Az akkreditáló szerv a felügyeleti vizsgálat eredményétől függően az akkreditált státuszt
a)
fenntartja,
b)
részlegesen vagy teljes körűen felfüggeszti, vagy
c)
részlegesen vagy teljes körűen visszavonja.
(5) Az akkreditáló szerv felügyeleti vizsgálati eljárásban hozott határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye.
Az akkreditálási eljárásban újrafelvételi eljárásnak nincs helye.
(6) Ha az akkreditáló szerv az akkreditált státuszt részlegesen vagy teljes körűen felfüggeszti, visszavonja vagy az akkreditált
területet szűkíti, erről a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott,
feladatkörrel rendelkező kijelölő hatóságot értesíti. A felügyeleti vizsgálat, illetve a rendkívüli felügyeleti vizsgálat
eredményeit az akkreditáló szerv a feladatkörrel rendelkező kijelölő hatóságnak megküldi.
(7) Az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet akkreditált státuszának időtartama alatt az akkreditáló szerv
a felügyeleti vizsgálatok során – a bűnügyi nyilvántartó szerv bevonásával – ellenőrzi, hogy a hitelesítő szervezet
vezető tisztségviselője, munkavállalóként vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott
hitelesítő szakértője (a továbbiakban: hitelesítő szakértő), vezető hitelesítő szakértője büntetlen előéletű-e, nem áll-e
a hitelesítési vagy hitelesítői szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A felügyeleti
vizsgálat lefolytatása céljából az akkreditáló szerv adatot kér annak igazolására, hogy a vezető tisztségviselő vagy
a hitelesítő szakértőként, vezető hitelesítő szakértőként foglalkoztatott személy büntetlen előéletű és nem áll
a hitelesítési vagy hitelesítő szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A bűnügyi
nyilvántartó szervtől kapott adatot az akkreditáló szerv addig kezelheti, amíg az érintett személy a hitelesítő
szervezettel vezető tisztségviselői, munkavállalói vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll.
(8) A (7) bekezdés szerinti adatkérés céljából az akkreditált szervezet az akkreditáló szerv rendelkezésére bocsátja a vezető
tisztségviselő, a hitelesítő szakértő és a vezető hitelesítő szakértő a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi
és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 69. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
adatait. Az adatokat az akkreditáló szerv addig kezelheti, amíg az akkreditált hitelesítő szervezet szerepel a 12. §
szerinti nyilvántartásban.

9. §

(1) Az akkreditáló szerv az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljes
körűen felfüggeszti, ha
a)
az akkreditált szervezet vagy természetes személy tevékenységével kapcsolatban megalapozott kifogás
merül fel, de annak súlyossága a vonatkozó európai, illetve nemzetközi szabványok szerint nem indokolja
az akkreditált státusz visszavonását,
b)
az akkreditált szervezet vagy természetes személy a felügyeleti vizsgálathoz szükséges dokumentumokat
határidőben nem bocsátja az akkreditáló szerv rendelkezésére,
c)
a felügyeleti vizsgálat felfüggesztést indokoló eredménnyel zárul,
d)
az akkreditált szervezet vagy természetes személy a felfüggesztést maga kéri.
(2) Az akkreditáló szerv az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy
teljes körűen felfüggesztheti, ha az akkreditált szervezet vagy természetes személy a jelentős változás bejelentését
elmulasztja.
(3) Az akkreditáló szerv az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljes
körűen felfüggesztheti, ha a felügyeleti vizsgálat során megállapítja, hogy az akkreditált státusz alapjául szolgáló
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körülményekben olyan változás következett be, amelynek következtében az akkreditálás alapvető követelményei
csak részben teljesülnek.
(4) Az akkreditáló szerv a felfüggesztő határozatban a felfüggesztés megszüntetésének feltételeiről és a feltételek
teljesítésének határidejéről is dönt. Ha az akkreditált szervezet vagy természetes személy az előírt feltételeknek
határidőben eleget tesz, az akkreditáló szerv a felfüggesztő határozatot visszavonja.
10. §		
Az akkreditáló szerv az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljes
körűen visszavonja, ha
a)
az akkreditált szervezet vagy természetes személy tevékenységével kapcsolatban megalapozottan, a vonatkozó
európai, illetve nemzetközi szabványok szerinti súlyos kifogás merül fel,
b)
az akkreditált szervezet vagy természetes személy az esedékes felügyeleti vizsgálatot nem teszi lehetővé vagy
akadályozza,
c)
az akkreditálás alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következett be, amelynek következtében
az akkreditálás alapvető követelményei nem teljesülnek,
d)
az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát felfüggesztették és a felfüggesztés
megszüntetése feltételeinek határidőben nem tett eleget,
e)
az akkreditált szervezet jogutód nélkül megszűnik, illetve az akkreditált természetes személy meghal,
f)
az akkreditált státusz visszavonását a szervezet vagy természetes személy maga kéri.

5. A külföldi akkreditált státusz elismerése
11. §

(1) Az akkreditáló szerv a külföldi akkreditált szervezet kérelme alapján a külföldi akkreditált státuszt a (2) bekezdésben
meghatározott esetben elismeri. Az elismeréssel a saját akkreditálási eljárásával egyenértékűnek minősíti a külföldi
akkreditáló szervezet által lefolytatott akkreditálási eljárást és az annak alapján odaítélt akkreditált státuszt.
(2) Az akkreditáló szerv a külföldi akkreditált státuszt a megfelelőségértékelési tevékenység területén elismeri, ha azt
a következő feltételek valamelyikének megfelelő akkreditáló szervezet ítélte oda:
a)
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam nemzeti akkreditáló testülete, amely
a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke szerinti szakértői értékelésen megfelelt,
b)
az Európai Akkreditálási Együttműködés Kölcsönös Elismerési Megállapodásának tagja, illetve az Európai
Akkreditálási Együttműködéssel Kétoldalú Elismerési megállapodást kötött a megfelelőségértékelés
tevékenység területén,
c)
a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés vagy a Nemzetközi Akkreditálási Fórum Kölcsönös
Elismerési Megállapodásának tagja a megfelelőségértékelés tevékenység területén, vagy
d)
az akkreditáló szerv kétoldalú elismerési megállapodást kötött, amelynek feltételeit a megállapodás
tartalmazza.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti nemzeti akkreditáló testület által lefolytatott akkreditálási eljárás és odaítélt
akkreditált státusz tekintetében az egyenértékűség hatóságok általi elismeréséhez nincs szükség az e § szerinti eljárás
lefolytatására.

6. Az akkreditált szervezetek és természetes személyek nyilvántartása
12. §

(1) Az akkreditáló szerv nyilvántartást vezet az akkreditált szervezetekről és természetes személyekről, ami tartalmazza
a)
az akkreditált szervezetek és természetes személyek nyilvántartási számát,
b)
az akkreditált szervezetek, szervezeti egységek cégnevét és természetes személyek nevét,
c)
az akkreditált szervezetek, szervezeti egységek székhelyét, telephelyeit és természetes személyek lakóhelyét,
d)
az akkreditált tevékenységet és tevékenységi területet,
e)
az akkreditált státusz kezdeti és lejárati időpontját,
f)
az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezet akkreditált státuszának részleges vagy teljes
felfüggesztésére, részleges vagy teljes körű visszavonására vonatkozó információkat,
g)
az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek tekintetében azokat a tagállamokat, amelyekben
a hitelesítő szervezet hitelesítést végez és
h)
az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek által foglalkoztatott hitelesítő szakértők nevét,
lakcímét, nyilvántartási számát, szaktudását, minősítését, jogosultságának korlátozottságára vonatkozó adatokat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az (1) bekezdés a) és d)–h) pontjában meghatározott adatok tekintetében
közhiteles nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartást az akkreditáló szerv a honlapján közzéteszi.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az akkreditáló szerv az akkreditált státusz visszavonását követő 10. év
utolsó napjáig kezeli. Ezt követően a nyilvántartásból az adatokat az akkreditáló szerv visszaállíthatatlanul törli.

7. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–12. §, a 17–20. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

14. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az akkreditáló szervet kijelölje.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a)
az akkreditálási eljárásnak, a felügyeleti vizsgálat eljárásának, a külföldi akkreditált státusz elismerésére
vonatkozó eljárásnak, és az akkreditált státusz alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változás
bejelentésének részletes szabályait, valamint
b)
az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek akkreditálása személyi, szervezeti feltételeit,
a hitelesítő szervezet részére előírt biztosítéktartási kötelezettség részletes szabályait
rendeletben határozza meg.
(3) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben
az akkreditálási eljárásáért, az akkreditált státusz területének bővítési eljárásáért, az akkreditált státusz területének
szűkítési eljárásáért, a kizárólag adminisztrációs tevékenységet igénylő adatmódosulás bejelentésének kivételével
nyilvántartási adat módosításáért, továbbá a külföldi akkreditált státusz elismerési eljárásáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékét, a díjak beszedésének, kezelésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

15. §		
A Nemzeti Akkreditáló Testület 2015. december 31-én megszűnik.
16. §

(1) A Nemzeti Akkreditáló Testület által ellátott feladatokat 2016. január 1-jén a központi költségvetési szervként működő
akkreditáló szerv veszi át.
(2) A 15. §-ban meghatározott határnapon folyamatban lévő eljárásokat az akkreditáló szerv folytatja le.
(3) A Nemzeti Akkreditáló Testület az e törvény hatálybalépésének napján fennálló magánjogi szerződéseit a 15. §-ban
meghatározott határnapig megszünteti vagy gondoskodik az ilyen jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek
összességének az akkreditáló szerv mint a szerződésbe belépő fél részére történő átruházásáról. Azok a szerződések,
amelyeket a Nemzeti Akkreditáló Testület nem szüntetett meg vagy amelyekbe az akkreditáló szerv nem lépett be,
a 15. §-ban meghatározott határnapot követő napon megszűnnek.
(4) A Nemzeti Akkreditáló Testülettel munkaviszonyban álló személy munkaviszonya 2016. január 1-jével az akkreditáló
szervvel fennálló kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. A jogviszony átalakulására az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/F. § (2)–(13) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy átvevő költségvetési szerv alatt
az akkreditáló szervet, társaság alatt a Nemzeti Akkreditáló Testületet kell érteni.
(5) A Nemzeti Akkreditáló Testület vagyona, az állam által átvett feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása
érdekében 2016. január 1-jével az állam tulajdonába kerül. A Nemzeti Akkreditáló Testület vagyonának állam általi
átvételével összefüggő eljárásokban az államot az iparügyekért felelős miniszter képviseli. Az iparügyekért felelős
miniszter és a Nemzeti Akkreditáló Testület elnöke az e bekezdés szerinti vagyon átadás-átvételéről 2015. december
15-éig szerződést köt. A szerződés alapjául az aláírás napjáig mint fordulónapig felvett és a Nemzeti Akkreditáló Testület
által hitelesített vagyonleltár szolgál. A szerződés aláírását követően a Nemzeti Akkreditáló Testület a szerződésben
meghatározott vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe. A szerződés aláírását követően
a Nemzeti Akkreditáló Testület elnöke felel a vagyonleltárban foglalt vagyonelemek megtartásáért. A vagyonátadás
adó- és illetékmentes.
(6) Az (5) bekezdés szerinti szerződés megkötéséig a Nemzeti Akkreditáló Testület tulajdonában álló vagyon tekintetében
az államot elővásárlási és előbérleti jog illeti meg. Az elővásárlási és előbérleti jog gyakorlása tekintetében az államot
az iparügyekért felelős miniszter képviseli.
(7) A Nemzeti Akkreditáló Testület köteles együttműködni az akkreditáló szervvel, az iparügyekért felelős miniszterrel, és
a feladat ellátásával összefüggő adatokat, iratokat, valamint az akkreditált szervezetekről és természetes személyekről
vezetett nyilvántartást 2015. december 31-éig az akkreditáló szerv rendelkezésére bocsátani.
(8) A 2016. január 1-jén folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokban a Nemzeti Akkreditáló Testület helyébe
az akkreditáló szerv lép.
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(9) A 2016. január 1-jét megelőzően kiadott, az akkreditálás odaítéléséről szóló határozatok a bennük foglalt időpontig,
illetve az e törvény szerinti visszavonásukig érvényesek.
17. §

(1) Ez a törvény az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK,
a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) Az 1. §, a 2. § (2) bekezdése, az 5. §, a 11. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése a 765/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 2. cikk 10. és 12. pontja, 4. cikk (8) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdése, 9. cikk (2) bekezdése, 10. cikk
(1) bekezdése, 11. cikk (2) bekezdése és 12. cikk (3) bekezdése végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
meg.
(3) Ez a törvény – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt – a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
értelmében a 600/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18. §		
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A mérésügyi szerv az akkreditáló szervvel együttműködve – a nemzeti akkreditálásról szóló jogszabályok
rendelkezéseivel összhangban – részt vesz a kalibráló és a vizsgáló laboratóriumok akkreditálásában.”
19. §		
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (12) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[Az illetékesség megállapításánál a (2) és (5) bekezdés szabályait kell alkalmazni a következő törvények alapján indult
felülvizsgálati eljárásokban:]
„k) a nemzeti akkreditálásról szóló törvény,”
20. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló
2005. évi LXXVIII. törvény.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

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. június 1. és 2015. június 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről
2015. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett
és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások
City Circle Kft.
1102 Budapest, Ónodi u. 11. III. em. 12.
tel.: +36-1-782-4114
fax: +36-1-782-4114
eng. szám: U-001647
Bejegyzés dátuma: 2015. 06. 18.
Dallos Sándor egyéni vállalkozó
4400 Nyíregyháza, Szent Miklós tér 7.
tel.: +36- 30-279-8881
fax: +36- 42-443-519
eng. szám: U-001649
Bejegyzés dátuma: 2015. 06. 22.
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GOTTHÁRD TRAVEL UTAZÁSI ÜYGNÖKSÉG BT.
9970 Szentgotthárd, Hunyadi János utca 5. A ép. fszt. 3.
tel.: +36-94-554-130
fax: +36-94-554-131
eng. szám: U-001648
Bejegyzés dátuma: 2015. 06. 19.
Gründner Sándor e.v.
8600 Siófok, Fő út 242.
tel.: +36-84-312-608
fax: +36-84-312-608
eng. szám: U-001652
Bejegyzés dátuma: 2015. 06. 24.
Ski Travel Kft.
2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 11. fszt. 2.
tel.: +36-20-828-1980
fax: –
eng. szám: U-001653
Bejegyzés dátuma: 2015. 06. 24.
Suhatag Outdoor Szolgáltató Kft.
3300 Eger, Faiskola u. 10. II. em. 35.
tel.: +36-20-378-5475
fax: –
eng. szám: U-001650
Bejegyzés dátuma: 2015. 06. 23.
Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Kiemelt Közhasznú
Nonprofit Zrt.
2890 Tata, Váralja u. 4.
tel.: +36-34-589-555
fax: +36-34/589-554
eng. szám: U-001651
Bejegyzés dátuma: 2015. 06. 23.
2015. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint
utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre módosítottak az alábbi vállalkozások
BeautyKnight Kft.
1066 Budapest, Lovag u. 17. fszt. 5.
tel.: +36-70-436-8549
fax: –
eng. szám: U-001605
Változás bejegyzése: 2015. 06. 08.
2015. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint
utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosítottak az alábbi vállalkozások
Expert-Holiday Kft.
3525 Miskolc, Kazinczy u. 3. fszt.
tel.: +36- 46-780-428
fax: +36- 46-780-450
eng. szám: U-001257
Változás bejegyzése: 2015. 06. 08.
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ISZTRIA TOURS Utazási , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7621 PÉCS, Citrom u. 18.
tel.: +36-72-215-686
fax: +36-72-210-798
eng. szám: R00946/1994/1999
Változás bejegyzése: 2015. 06. 23.
2015. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
kérelemre visszavont engedélyek
EUROHUNTER VADÁSZATSZERVEZÕ ÉS UTAZÁSI IRODA KFT.
5925 GERENDÁS, Mokri u. 11.
tel.: +36-68-412-449
fax: +36-68-412-449
eng. szám: R01356/1996/1999
Törölve: 2015. 06. 05.
FLAMINGÓ UTAZÁSI ÉS KERESKEDELMI KFT.
8600 SIÓFOK, Fő u. 242.
tel.: +36- 84 312 608
fax: +36- 84 313 335
eng. szám: R00130
Törölve: 2015. 06. 24.
HORUS Szervező Közvetítő Kft.
1088 Budapest, Rákóczi út 9. fszt. 13.
tel.: +36-1-338-3193
fax: +36-1-700-2110
eng. szám: U001315
Törölve: 2015. 06. 05.
WILLY FOG Utazási Szolgáltató és Tanácsadó Bt.
1095 Budapest, Soroksári út 48–54.
tel.: +36-30-367-7460
fax: +36-1-784-0794
eng. szám: U-000862
Törölve: 2015. 06. 09.
2015. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű vállalkozások
KUN-MEDIÁTOR Szolgáltató Kft.
1141 Budapest, Egressy út 28–30.
tel.: +36-1-220-9295
fax: +36-1-220-9295
eng. szám: R01952/1999
Törölve: 2015. 04. 17.
Jogerős: 2015. 06. 02.
2015. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű és a tevékenység folytatásától 1 évre
eltiltott vállalkozások:
A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.
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FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

JOGSZABÁLYOK

2015. évi
LXVI. törvény

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő
tárgyú törvények módosításáról ................................................................

1876

18/2015. (VI. 29.)
NGM rendelet

A 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről ....................
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2015. évi LXVI. törvény
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és
az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról*
I. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA
1. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
módosítása
1. §		
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban:
Szht.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakképzés költségeihez való hozzájárulást (a továbbiakban: szakképzési hozzájárulás) e törvény szerint kell teljesíteni.
A szakképzési hozzájárulás célja]
„c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) meghatározott, az államilag
támogatott létszám tekintetében
ca) a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlat (a továbbiakban: gyakorlatigényes
alapképzési szak),
cb) a duális képzés keretében szervezett gyakorlati képzés (a továbbiakban: duális képzés)
támogatása,”
2. §

(1) Az Szht. 2. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Szakképzési hozzájárulásra kötelezett – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a belföldi székhelyű]
„h) a szakképzésről szóló törvény 43. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott, tanulószerződés alapján
gyakorlati képzést folytató egyéb szervezet (a továbbiakban: Szt. szerinti egyéb szervezet), ha az állami adóhatóságnak
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, hogy a szakképzési hozzájárulást az 5. § a) pont ab) alpontja
szerint teljesíti, a választás bejelentését követő hónap első napjától.”
(2) Az Szht. 2. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Nem köteles szakképzési hozzájárulásra)
„f ) az Szt. szerinti egyéb szervezet a szociális hozzájárulási adóalapja után.”

3. §

(1) Az Szht. 3. § a) pontja a következő 3. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:
gyakorlati képzés:)
„3. az Nftv.-ben meghatározott duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés;”
(2) Az Szht. 3. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„d) nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett: az a hozzájárulásra kötelezett,
amelynek az árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti évben az általa folytatott gyakorlati képzés után a 8. § szerint
elszámolható éves csökkentő tétel összegének legalább 400%-a volt;
e) kis- és középvállalkozás:
ea) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti mikro-, kisés középvállalkozás,
eb) az ügyvédi iroda, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda és közjegyzői iroda,
ec) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
ed) az egyéni cég.”

4. §

(1) Az Szht. 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakképzési hozzájárulás teljesíthető)
„c) az államilag támogatott létszám tekintetében
ca) gyakorlatigényes alapképzési szak vagy
cb) duális képzés
* A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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keretében szervezett szakmai gyakorlattal, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött
munkaszerződés alapján kerül sor,”
(2) Az Szht. 5. § e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ea) az 5. § ab) alpontja szerint, havonta legalább – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2)–(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozás esetében együttesen
számított – 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét, és”
5. §

(1) Az Szht. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakképzési hozzájárulást az 5. § szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett
a bruttó kötelezettsége mértékét
a) a 2012. évre vonatkozóan 440 000 Ft/fő/év összegben meghatározott alapnormatíva alapján,
b) a 2012. évet követően a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapnormatíva alapján
a gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel (a továbbiakban: alapcsökkentő tétel) csökkentheti.”
(2) Az Szht. 8. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakképzési hozzájárulást az 5. § a) pont ab) alpontja szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesítő
hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva
alapján számított összeggel (a továbbiakban: kiegészítő csökkentő tétel) is csökkentheti az alábbiak szerint:
a) beruházási kiegészítő csökkentő tétellel az aktiválás évében, ha kizárólag a gyakorlati képzés folytatásához
szükséges beruházást hajt végre,
b) a 2. § (1) bekezdés a)–g) pontjában nevesített, nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra
kötelezett
ba) oktatói kiegészítő csökkentő tétellel, ha kis- és középvállalkozásnak minősül,
bb) tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétellel, ha a hozzájárulásra kötelezett a gyakorlati képzést
– a szakképzésről szóló törvényben meghatározott – kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben végzi,
a 9. évfolyamon tanműhelyben oktatott tanulószerződéses tanulók tekintetében.
(1b) Azok az Szt. szerinti egyéb szervezetek, amelyek az 5. § a) pont ab) alpontja szerint az agrárpolitikáért felelős
miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, az élelmiszeriparért felelős miniszter, a halgazdálkodásért felelős
miniszter, a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre történő felkészítés keretében
végzett gyakorlati képzés szervezésével teljesítik a hozzájárulási kötelezettségüket – az (1) és (1a) bekezdésben
foglaltaktól eltérően – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapnormatíva 100%-ával
csökkenthetik bruttó kötelezettségük mértékét.”
(3) Az Szht. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az a 2. § (1) bekezdés a)–g) pontjában nevesített hozzájárulásra kötelezett, aki a bruttó kötelezettségét részben
vagy egészben az 5. § a) pont ab) alpontja vagy c) pont cb) alpontja alapján teljesíti, és az (1) és (1a) bekezdés szerinti
csökkentő tételek összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét,
a) kis- és középvállalkozásnak minősülő hozzájárulásra kötelezett esetén a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó
teljes összeget,
b) nem kis- és középvállalkozásnak minősülő hozzájárulásra kötelezett esetén a bruttó kötelezettség mértékét
meghaladó összeget, de legfeljebb az 5. § a) pont ab) alpontja és c) pont cb) alpontja alapján számított alapcsökkentő
tételt
az állami adóhatóságtól – a 9. § (1), (4) és (5) bekezdése szerinti eljárás során – visszaigényelheti.”
(4) Az Szht. 8. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A 2. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott – kivéve az (1b) bekezdésben nevesített – hozzájárulásra kötelezett
esetében kizárólag az 5. § a) pont ab) alpontja és az (1a) bekezdés a) pontja alapján számított csökkentő tételek
vehetők figyelembe a 9. § (1), (4) és (5) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelő visszaigénylésnél. Az (1b) bekezdésben
meghatározott hozzájárulásra kötelezett az (1b) bekezdésben meghatározott összeget igényelheti vissza a 9. §
(1) bekezdés a) pontja, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően.”
(5) Az Szht. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a (2) és a (2c) bekezdés
szerinti visszatérítés.”
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(6) Az Szht. 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A nonprofit gazdasági társaság hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a (2) és (2c) bekezdés szerinti
visszatérítés, ha az árbevétele nem éri el a tárgyévet megelőző két üzleti évben az általa folytatott gyakorlati képzés
után a 8. § szerint elszámolható éves csökkentő tétel összegének 400%-át.”
(7) Az Szht. 8. § (6) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az átirányítással megvalósuló gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodás tartalmazza:)
„i) a gyakorlati képzés helyszínét.”
(8) Az Szht. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa megkötött tanulószerződést az abban foglalt határidő lejárta előtt
jogellenesen felmondja, a tanulószerződés alapján e törvény szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére
a tanulószerződés megkötésétől a tanulószerződés felmondásáig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét az adózás
rendjéről szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabályainak megfelelően köteles a szerződés felmondását követő
15 napon belül az állami adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni.”
6. §		
Az Szht. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség azzal, hogy a 8. § (1) bekezdése és az (1a) bekezdés b) pontja
szerinti csökkentő tétel, valamint az 5. § e) pontja szerinti pénzügyileg teljesített időarányos költség az előleg
befizetésénél figyelembe vehető és a 8. § (2) és (2c) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén visszaigényelhető.”
7. §		
Az Szht. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állami adóhatóság a hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulási alapjáról és mértékéről, a 8. § (1) és
(1a) bekezdése szerinti csökkentő tételről – csökkentő tételenként, létszám és összeg adatok tekintetében –, a 8. §
(1b) bekezdésében meghatározott kötelezettek által visszaigényelt összegről, a hozzájárulásra kötelezett által
bejelentett tanulószerződéses tanulók létszámáról, a tanulószerződéses tanulók után fizetendő szociális hozzájárulási
adóról és a tanuló által fizetendő nyugdíj és egészségügyi járulékról a bevallási időszakot követően, a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hozzájárulások átutalásáról az alapkezelővel kötött megállapodása alapján adatot
szolgáltat az alapkezelőnek.”
8. §		
Az Szht. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének (a továbbiakban: alaprész) a központi költségvetésről szóló
törvényben a szakképzési és felnőttképzési támogatásokhoz kapcsolódóan meghatározott előirányzata tartalmazza
a) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter döntésén alapuló, a 14. § szerinti támogatásra szolgáló
keretösszeget,
b) a költségvetési törvény által előírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség keretében a szakképzési és
felnőttképzési intézkedésekre biztosított keretösszeget,
c) a 16. § szerinti ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatására a költségvetési évre
megállapított keretösszeget,
d) a decentralizált keretösszeget,
e) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolák fejlesztésére felhasználható
keretösszeget,
f ) a szakképesítésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolák fejlesztésére felhasználható keretösszeget,
g) az állami fenntartású szakképző iskolák felnőttoktatási tevékenységének támogatására szolgáló keretösszeget,
h) a központi keretösszeget,
i) a 19/A. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerinti feladatokra elkülönített keretösszeget,
j) a hozzájárulásra nem kötelezett, a szakképzésről szóló törvény szerint tanulószerződés kötésére jogosult egyéb
szerv, szervezet normatív támogatását szolgáló keretösszeget.”
9. §

(1) Az Szht. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 12. § szerinti keretösszegek mértékét a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter határozza meg.”
(2) Az Szht. 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter – a (2) bekezdésben foglaltakon túl –]
„a) dönt a decentralizált keret megyénkénti felosztásáról, a decentralizált keret terhére kiírandó pályázati célok
prioritásairól, valamint a 12. § a), d), g) és h) pontjában meghatározott keret terhére nyújtandó támogatásokról,”
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10. §		
Az Szht. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter döntése alapján – erre irányuló kérelem esetén – a 2. §
(1) bekezdés a)–c) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott szakképzési hozzájárulásra kötelezett részére
a) képzési támogatás nyújtható, ha legalább 50 fő részére munkahelyet teremt,
b) támogatás nyújtható saját tulajdonában álló olyan tanműhely létesítéséhez, amelyben az iskolai rendszerű
szakképzés keretében az 5. § a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint gyakorlati képzés folytatását tervezi,
c) támogatás nyújtható tanműhelyben az 5. § a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint folytatott gyakorlati
képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, valamint a vagyoni értékű jogok közé sorolható
szoftverfelhasználási jogának a megszerzéséhez, és a szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék beszerzéséhez.”
11. §		
Az Szht. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Az állam az alaprész terhére támogatást nyújthat a szakképzésben az első szakképesítésre felkészítő, nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő, hiány-szakképesítést tanulók részére ösztöndíj
(a továbbiakban: Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj) biztosításával a költségvetési évre megállapított, a 12. §
c) pontja szerint rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig.
(2) A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokat a szakképző iskola látja el.”
12. §		
Az Szht. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A 12. § d) pontja szerinti decentralizált keretből beruházási célú támogatás nyújtható
a) az iskolai rendszerű képzéssel összefüggésben
aa) a szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakképzési megállapodással rendelkező szakképzést folytató
intézményben, vagy
ab) a felsőoktatási intézményben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében
folytatott, szakképesítést vagy szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére,
b) az a) pontban meghatározott iskolai rendszerű képzéssel összefüggésben vagyoni értékű jogok közé sorolható
szoftverfelhasználási jog megszerzésére, illetve szellemi termékek közé sorolható szellemi jogvédelemben részesülő
szoftvertermék beszerzésére.”
13. §		
Az Szht. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § Az alaprész központi kerete
a) a 19. §-ban meghatározott szakképzési és felnőttképzési célokra, valamint
b) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célokra
használható fel.”
14. §

(1) Az Szht. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek és
a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképzésről szóló törvény alapján működtetett fejlesztő-szolgáltató
intézetnek a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszközfejlesztéshez és központi programok
kidolgozásához, valamint az általa szervezett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók,
gyakorlati oktatók továbbképzéséhez, az országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez.”
(2) Az Szht. 19. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az (5)–(7) és a (9)–(17) bekezdés alapján kapott támogatásokat egyéb bevételként kell elszámolni.
(9) Az alaprész központi keretéből – kérelemre – támogatás nyújtható az állami szakképzési és felnőttképzési szerv,
az országos gazdasági érdekképviseletek, a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésében közreműködő közalapítványok
és szakmai szervezetek részére a szakképzés és felnőttképzés fejlesztéssel összefüggő feladataik ellátásához, valamint
– pályázat útján – országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez.”
(3) Az Szht. 19. §-a a következő (11)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, a szakképzés
fejlesztésében közreműködő közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképző intézményben tanulók
lemorzsolódásának csökkentését, illetve a lemorzsolódott tanulók képzésbe történő visszavezetését célzó programok
megvalósításához.
(12) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható szakképzési és felnőttképzési kutatási, fejlesztési célú
tevékenységre az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére.
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(13) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható szakképzési, illetve felnőttképzési célú uniós finanszírozású
program előfinanszírozására az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére.
(14) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható a Kormány döntésén alapuló szakképzéssel, illetve
felnőttképzéssel összefüggő központi program megvalósításához.
(15) Az alaprész központi keretéből támogatható
a) a pályaorientáció, a szakképző iskolai általános műveltséget megalapozó oktatás kerettanterveinek kialakítása és
fejlesztése,
b) a szakképző iskolai beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgájának előkészítéséhez, szervezéséhez kapcsolódó,
valamint a szakképző iskolákat érintő hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása,
c) a szakképző iskolai tanulói létszámarány alapján az alapkészségek teljes körű mérése,
d) a szakképző iskolákra vonatkozó adatfeldolgozás tekintetében az információs rendszer fejlesztése.
(16) Az oktatásért felelős miniszternek a (15) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásához szükséges forrás
biztosítására az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért felelős miniszter évente külön megállapodást köthet.
(17) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény
szerinti szomszédos államban működő, magyar nyelvű szakképző iskolában folytatott képzésnek az állami szakképzési
és felnőttképzési szerv koordinációjával megvalósuló fejlesztésére.”
15. §		
Az Szht. 19/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az állami szakképzési és felnőttképzési szervet
a) a pályázati eljárás keretében nyújtott támogatások esetén a pályáztatás lebonyolításával összefüggő feladatai
ellátására a pályázati támogatási keretösszegből a keretösszeg 1%-a illeti meg,
b) az alaprész eredeti költségvetési kiadási előirányzatának
ba) 0,3%-a illeti meg az alaprészből nyújtható szakképzési és felnőttképzési célú támogatások jogszabályban
meghatározott ellenőrzési feladatai ellátására,
bb) 0,2%-a illeti meg a saját munkavállalók képzésére vonatkozó költségek elszámolásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatai ellátására,
bc) 0,6%-a illeti meg az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmények felnőttképzési törvény alapján
megvalósított képzéseinek ellenőrzésével összefüggő feladatai ellátására,
bd) 0,5%-a illeti meg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács működtetési, valamint a szakképzési és
felnőttképzési szaklapok szerkesztésével és kiadásával összefüggő feladatai ellátására.
(3) A WorldSkills és EuroSkills versenyeken érmet szerző magyar versenyzőket – az eredmények elismeréseként,
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – díjazás illeti meg.”
16. §

(1) Az Szht. 20. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alaprészből nyújtott támogatásról kötött támogatási szerződés tartalmazza:)
„i) a beruházási célú támogatásoknál, ha biztosítékként jelzálog alapítása előírt, a jelzálogjog megszűnésének
feltételeit,”
(2) Az Szht. 20. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alaprészből nyújtott támogatásról kötött támogatási szerződés tartalmazza:)
„k) mindazt, amit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előír.”

17. §

(1) Az Szht. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a 8. § (1) és (1a) bekezdése szerinti gyakorlati képzési normatívák mértékét, az alap és a kiegészítő csökkentő tétel
számításának szabályait, valamint az elszámolhatóság feltételeit,”
(2) Az Szht. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„b) a Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjra, az ösztöndíjban részesíthetők körére, az ösztöndíj mértékére, feltételeire,
folyósítására, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban felmerült költségek térítésére, valamint az ösztöndíjban
részesülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztató oktatását végző tanárok díjazására, az elszámolásra
és az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat,”
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(3) Az Szht. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – az államháztartásért felelős
miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg
a) az alaprészből a 12. § d), h), i) és j) pontja szerinti célra nyújtott támogatásokkal összefüggésben a támogatás
és díjazás mértékére, feltételeire, folyósítására, valamint a támogatás felhasználásáról történő elszámolásra és
ellenőrzésre, továbbá a támogatásra irányuló pályázatok kiírására és elbírálására vonatkozó szabályokat,
b) az alaprészből felnőttképzési célra nyújtott támogatások részletes szabályait,
c) a 31. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás részletes szabályait,
d) a saját munkavállalók képzésére vonatkozó költségek elszámolásának részletes szabályait,
e) az alaprészből a 14. § alapján nyújtott támogatások mértékére, feltételeire, folyósítására, elszámolására és
ellenőrzésére vonatkozó szabályokat,
f ) az alaprészből a 12. § g) pontja szerinti célra nyújtott támogatás részletes szabályait.”
18. §		
Az Szht. a következő 28/B. §-sal egészül ki:
„28/B. § Az alaprészből a szakképzésről szóló törvény 2014. december 31-én hatályos 43. § (2) bekezdés c) pontja
alapján tanulószerződés megkötésére jogosult szervezet által 2014. augusztus 31-éig megkötött tanulószerződésekre
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal
összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos
15. § szerint nyújtható támogatás a tanulószerződések megszűnéséig.”
19. §

(1) Az Szht.
a)
1. § a) pontjában a „szakképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe a „szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény)” szöveg,
b)
5. § a) pontjában a „szakképző intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján” szövegrész helyébe
a „szakképző iskolában vagy szakképzési megállapodás alapján, költségvetési hozzájárulással nem állami
szakképző iskolában” szöveg,
c)
5. § a) pont aa) alpontjában az „a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola)”
szövegrész helyébe az „a szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakképző iskola (a továbbiakban:
szakképző iskola)” szöveg,
d)
5. § e) pont eb) alpontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe az „az állami
szakképzési és felnőttképzési szervhez” szöveg,
e)
8. § (6) bekezdés c) pontjában az „a szakképző iskola szakmai programjában” szövegrész helyébe az „az adott
szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervben” szöveg,
f)
9. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet
követő év január 12. napjáig az állami adóhatóságnak” szövegrész helyébe a „maga állapítja meg, elektronikus
úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő év január 12. napjáig az állami adóhatóságnak, vagy igényli
vissza a 8. § (2) bekezdése szerint figyelembe vehető összeget” szöveg,
g)
9. § (6) bekezdésében az „A kettős könyvvitelt vezető, eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató” szövegrész
helyébe az „A kettős könyvvitelt vezető, egészségügyi szolgáltató” szöveg,
h)
15. §-ában a „12. § b) pontjában” szövegrész helyébe a „12. § j) pontjában” szöveg,
i)
19. § (4) bekezdésében az „Az (1)–(3) és a (10) bekezdés” szövegrész helyébe az „A (10) és (17) bekezdés” szöveg,
j)
19. § (10) bekezdésében az „az (1)–(3) bekezdés szerint” szövegrész helyébe az „a 17. § szerinti” szöveg
lép.
(2) Az Szht.
a)
5. § d) pontjában a „képzés – ide nem értve a hatósági jellegű képzéseket – jogszabályban” szövegrész helyébe
a „ , valamint egyes – a közúti közlekedéssel összefüggő – hatósági képzéseknek a saját munkavállalók
képzésére vonatkozó költségek elszámolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben” szöveg,
b)
8. § (5) bekezdésében a „nem érvényesítheti az (1) bekezdésben foglaltakat” szövegrész helyébe a „nem
érvényesítheti az (1) és (1a) bekezdésben foglaltakat” szöveg,
c)
8. § (7) bekezdésében az „(1) bekezdésben foglaltakat” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdésben
foglaltakat” szöveg,
d)
9. § (1) bekezdés b) pontjában a „8. § (1) bekezdése szerinti csökkentő tétel” szövegrész helyébe a „8. § (1) és
(1a) bekezdése szerinti csökkentő tétel” szöveg
lép.
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(1) Hatályát veszti az Szht.
a)
13. § (3) bekezdés c) pontja,
b)
19. § (1)–(3) bekezdése,
c)
19/A. § (4)–(6) bekezdése,
d)
20. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontjában az „önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén törzskönyvi
nyilvántartási számát,” szövegrész,
e)
20. § (3) bekezdés d), f ) és j) pontja,
f)
22. § (1) bekezdésében a „támogatást, valamint a 19. § (1)–(3) bekezdése alapján pályázat útján kapott”
szövegrész,
g)
22. § (2) bekezdése,
h)
26. § (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az Szht.
a)
2. § (1) bekezdés a) pontjában a „kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti, szakképzési feladatot ellátó
nonprofit gazdasági társaságot,” szövegrész,
b)
5. § a) pont aa) alpontjában a „nappali oktatás munkarendje szerint szervezett” szövegrész,
c)
12. § j) pontja,
d)
8. § (2a) és (2b) bekezdése,
e)
15. §-a.

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása
21. §		
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Magyarországon az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű
szakképzés keretein belül – az e törvényben meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai
tanulók számára.”
22. §

(1) Az Szt. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„6. első és második szakképesítés: az OKJ-ban szereplő, az iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett első és második
államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít;”
(2) Az Szt. 2. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„10. gazdálkodó szervezet: jogszabályban meghatározott szakképzési hozzájárulásra kötelezett;”
(3) Az Szt. 2. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„24. harmadik és további szakképesítés: az iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett, az OKJ-ban szereplő minden
olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít,
és már kettő meglévő, államilag elismert szakképesítés birtokában szerzik meg;”
(4) Az Szt. 2. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„28. modulzáró vizsga: az iskolarendszeren kívüli képzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként
a szakképzést folytató intézmény, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vagy a szakképesítésért felelős
miniszter által jogszabályban kijelölt, az irányítása alá tartozó intézmény vagy a felügyelete alá tartozó szerv irányítása
alatt álló intézmény által megszervezett olyan vizsga, kompetenciamérés, amely annak megállapítására irányul, hogy
a vizsgára jelentkező a szakmai és vizsgakövetelmény egyes követelménymoduljaiban előírt szakmai kompetenciákat
elsajátította-e;”
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(5) Az Szt. 2. § 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„40. szakmai érettségi végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező közismereti
érettségi vizsgatárgyakból és a szakgimnáziumban tanult szakképesítés szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból
álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározott
szakképesítés megszerzését is magában foglalja;”
(6) Az Szt. 2. § 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„50. kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely: kifejezetten erre a célra létrehozott vagy átalakított,
a termeléstől, szolgáltató tevékenységtől térben vagy időben teljesen elkülönített, a nyilvántartást vezető szerv
által a gyakorlati képzés időtartama alatt kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyé minősített, állandó
tanműhely-vezetői felügyelettel működő, legalább nyolc tanuló képzésére alkalmas, iskolán kívüli gyakorlati
képzőhely, ahol a tanulók tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati
képzésben.”
23. §

(1) Az Szt. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott szakmai képzés]
„a) a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető részszakképesítés megszerzésére,”
[irányul.]
(2) Az Szt. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E törvény hatálya kiterjed az általános iskolai oktatást nyújtó iskolában, a szakközépiskolában, a szakgimnáziumban
és a szakiskolában folyó pályaorientációra, a pályaorientációs, életpálya-tanácsadási szolgáltatásban részt vevőkre és
a pályaorientációs tanácsadást nyújtókra, továbbá a pályakövetési rendszert működtető szervre és azokra, akiknek
a pályakövetési rendszerrel szemben adatszolgáltatási kötelezettségük áll fenn.”

24. §		
Az Szt. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Iskolai rendszerű szakképzés a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti szakképző iskolában vagy
szakképző iskolai feladatot ellátó többcélú intézményben folytatható.
(2) A szakképzés szakképző iskolán kívül megszervezhető
a) az állami felnőttképzési intézményben, és
b) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézményben
is.
(3) A szakképző iskola a szakképzési feladata hatékonyabb ellátása érdekében – az e törvényben meghatározott
esetekben – térségi integrált szakképző központ keretében működik.
(4) Jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság szakképző iskola
fenntartása nélkül, más szervezeti keretben is folytathatnak iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést.”
25. §		
Az Szt. 2. alcíme a következő 4/A. és 4/B. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Az OKJ-ban meghatározott szakképesítésben és az ezeket megalapozó ágazati szakközépiskolai képzésben
államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés
a) – a (2) bekezdés szerinti miniszter, a honvédelemért felelős miniszter vagy a rendészetért felelős miniszter által
alapított és fenntartott szakképző iskola, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott szakképző
iskola kivételével – kizárólag a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott
köznevelési intézményben,
b) – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az OKJ-ban az agrárágazatba sorolt szakképesítések
és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok tekintetében a (2) bekezdés szerinti miniszter egyetértésével
kötött szakképzési megállapodás alapján – nem állami fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben
folyhat.
(2) Az OKJ-ban az agrárágazatba sorolt szakképesítésben és az ezeket megalapozó ágazati szakközépiskolai
képzésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés az agrárpolitikáért felelős miniszter, az élelmiszerláncfelügyeletért felelős miniszter, az élelmiszeriparért felelős miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter,
a földügyért felelős miniszter, a halgazdálkodásért felelős miniszter, az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter,
a környezetvédelemért felelős miniszter, a természetvédelemért felelős miniszter, a térképészetért felelős miniszter
vagy a vadgazdálkodásért felelős miniszter hozzájárulása nélkül kizárólag az általa alapított és fenntartott szakképző

1884

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

iskolában folyhat. Az e bekezdés szerinti miniszter által fenntartott szakképző iskola az e bekezdés szerinti miniszter
jogszabályban meghatározott feladatkörébe tartozó szakképesítés megszerzésére irányuló képzésen és az ezeket
megalapozó ágazati szakközépiskolai képzésen túli szakképzést csak az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
hozzájárulásával indíthat.
(3) Az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény a szakképesítésért felelős miniszter
hozzájárulásával folytathat államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzést, ha a 2014/2015. tanévben az OKJ-ban
az agrárágazatba sorolt szakképzést indított.
4/B. § (1) A felelősségi körébe tartozó szakképzési feladatot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
az általa alapított és fenntartott szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézményei keretében
látja el. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter megyénként legfeljebb három, a fővárosban legfeljebb
tíz, költségvetési szervként működő szakképzési centrumot hozhat létre.
(2) A szakképzési centrum kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő- és oktatómunkához kapcsolódó, nem köznevelési
tevékenységet is elláthat.
(3) A szakképzési centrum alapfeladatának ellátását szolgáló feladatellátási helye a szakképző iskolai feladatot ellátó
tagintézményének címe. A szakképzési centrum tagintézménye több telephelyen is működhet. A több telephelyen
működő tagintézmény esetében valamennyi telephelyen biztosítani kell a tagintézmény vezetőjének jogszabályban
meghatározott köznevelési feladatai helyettesítés útján történő ellátását.
(4) A szakképzési centrumnak a szakképző iskolai osztályban tanulók hivatalos októberi statisztikai létszám alapján,
három tanítási év átlagában számított létszáma legalább kétezer fő.
(5) A szakképzési centrum élén főigazgató áll, helyettesei a szakmai főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgatóhelyettes. A szakképzési centrum tagintézménye élén igazgató áll, akinek helyettese igazgató-helyettesi megbízást
kap. A főigazgatót és a gazdasági főigazgató-helyettest a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter nevezi ki.
A szakmai főigazgató-helyettest a szakképzési centrum főigazgatója nevezi ki. A szakképzési centrum főigazgatójának
és szakmai főigazgató-helyettesének az nevezhető ki, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott
feltételeken túl legalább hároméves szakképzési vezetői gyakorlattal vagy legalább hároméves szakképzési
intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási, közigazgatási tapasztalattal rendelkezik.
(6) A szakképzési centrumban tagintézmény-vezetői megbízást az kaphat, aki a tagintézmény által ellátott
feladatoknak megfelelő típusú önálló köznevelési intézmény, többcélú intézmény intézményvezetői megbízásához
előírt feltételeknek megfelel. A szakképzési centrum tagintézmény-vezetőjét a munkáltató az oktatásért felelős
miniszter egyetértésével bízza meg. Az oktatásért felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén
tagadhatja meg.
(7) A szakképzési centrum tagintézmény-vezetője intézményvezetői, a tagintézményvezető-helyettese
intézményvezető-helyettesi illetménypótlékra jogosult.
(8) E törvény szakképző iskolára vonatkozó rendelkezéseit a szakképzési centrumra is alkalmazni kell.”
26. §		
Az Szt. 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A szakképzési kerettantervet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakközépiskolai képzés
kilencedik-tizenegyedik évfolyamán szakképesítésenként a szakmai elméletre, továbbá az iskolai tanműhelyben folyó
vagy a gazdálkodó szervezetnél szervezhető szakmai gyakorlati képzésre adja ki. A kerettantervnek biztosítania kell,
hogy a szakközépiskolában a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához a kilencedik-tizenegyedik évfolyamon
együttesen rendelkezésre álló időkeret harminchárom százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak
átadásához álljon rendelkezésre.
(3) A szakképzési kerettantervet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakgimnáziumokban
a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon ágazatonként és szakképesítésenként a szakmai elméleti, továbbá a szakmai
gyakorlati, valamint szakképesítésenként az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon a szakmai elméleti,
továbbá a szakmai gyakorlati oktatásra adja ki. A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakgimnáziumokban
a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához együttesen rendelkezésre álló
időkeret legalább hatvan százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.”
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(1) Az Szt. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette a szakmai
és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt, vagy érettségi vizsgán teljesítette az érettségi
vizsga keretében megszerezhető szakképesítésre meghatározott valamennyi követelményt.”
(2) Az Szt. 9. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Komplex szakmai vizsgát kiskorú személy kizárólag iskolai rendszerű szakképzés keretében tehet, kivéve, ha
az adott szakképesítés kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg.”

28. §		
Az Szt. 10. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakképzést folytató intézmény a képzési szakaszok lezárásaként
a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduloknak megfelelő modulzáró vizsgát szervez.
A szakképzést folytató intézmény a modulzáró vizsgát akkor szervezi, ha a modulzáró vizsgára jelentkező kizárólag
az intézményben vett részt az érintett szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben. A modulzáró vizsgát minden
egyéb esetben a 12. § (2) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt intézmény szervezi. A modulzáró vizsga a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározottak szerint összevontan is megszervezhető.
(1a) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a modulzáró vizsga vizsgafeladatait
a) a szakképzést folytató intézmény a szakmai és vizsgakövetelményekben, valamint a képzési programban,
b) a 12. § (2) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt intézmény, szerv a szakmai és vizsgakövetelményekben
foglaltaknak megfelelően biztosítja.”
29. §		
Az Szt. 15. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„15. A szakgimnáziumban folyó szakképzésre vonatkozó különös szabályok
21. § Az OKJ szerint iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítés-ráépülés esetén a szakképzési
évfolyamok száma nem lehet több négy szakképzési évfolyamnál.
22. § (1) A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú
szakképesítése a szakgimnázium pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak
szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról a kerettantervben meghatározottak
figyelembevételével az iskola igazgatója határoz.
(2) A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola
befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első
félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha
az érettségi végzettség megszerzésére az e bekezdésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem
szerzi meg.
(3) Kizárólag szakképzési évfolyamokon folyhat nevelés-oktatás a szakgimnáziumban, ha a szakgimnázium olyan
tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki – figyelembe véve a (2) bekezdésben foglaltakat – teljesítette
a szakképzési évfolyamra történő belépés követelményeit.”
30. §		
Az Szt. 16. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„16. A szakközépiskolában folyó szakképzésre vonatkozó különös szabályok
23. § (1) Kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatás akkor folyhat a szakközépiskola szakképzési évfolyamain, ha
a szakközépiskola olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki a szakközépiskolai kilencedik-tizenegyedik
évfolyamra vonatkozó közismereti kerettantervben előírt követelményeket vagy a középiskola tizedik évfolyamát
eredményesen teljesítette.
(2) Az (1) bekezdés szerint szervezett szakközépiskolai képzésben a szakképzési évfolyamok száma a közismereti
kerettantervben előírt követelményeket teljesítő tanuló, valamint a gimnáziumban szerzett érettségivel vagy nem
szakirányú szakmai érettségivel rendelkező tanuló esetén az OKJ-ban az adott szakképesítésre meghatározottnál
eggyel kevesebb.
(3) Azon tanuló részére, aki szakirányú szakmai érettségi végzettséget szerzett, a szakközépiskolai képzés
– a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint – a (2) bekezdésben meghatározott időnél rövidebb
idő alatt is megszervezhető.
(4) Ha a szakközépiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma
– a felkészítési időtől függően – az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól.
24. § (1) A szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzésben csak iskolai rendszerű képzésben
államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló folytathatja tanulmányait.
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(2) Az OKJ-ban meghatározott körbe tartozó, érettségire épülő szakirányú szakképesítés megszerzése céljából
a felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű szakképzésbe vagy az iskolarendszeren kívüli szakképzésbe
bekapcsolódhat az is, aki rendelkezik a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak szerinti
szakirányú iskolai rendszerű képzésben szerzett szakképesítéssel, az e szakképesítéssel betölthető munkakörben
szerzett legalább ötéves gyakorlattal és az adott szakképesítésben tett mestervizsgával.”
31. §		
Az Szt. a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:
„VIII/A. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAM
24/A. § (1) A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés
megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul. A Szakképzési Hídprogram keresztfélévben is indítható.
(2) Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános
iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja. E határidő egy
évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik
életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem
tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta.
(3) A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig
legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.
(4) A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.
(5) A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú iskolai végzettséget
igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.
(6) A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap, az érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó
pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában részt vevő pedagógus pótlékra jogosult a Kormány rendeletében
meghatározottak szerint.
(7) A Szakképzési Hídprogram kerettantervét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével és a társadalmi
felzárkózásért felelős miniszter véleményének kikérésével a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
rendeletben határozza meg.
(8) Szakképzési Hídprogram szakközépiskolai és szakiskolai feladatot ellátó intézményben – a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter rendeletében meghatározott módon – szervezhető. A Szakképzési Hídprogramban
közreműködő intézményeket – a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a társadalmi felzárkózásért
felelős miniszter egyetértésével és az oktatásért felelős miniszter véleményének kikérésével a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter jelöli ki.
(9) A 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter által fenntartott iskolák esetén a Szakképzési Hídprogramban
közreműködő intézményeket a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter egyetértésével és az oktatásért felelős
miniszter véleményének kikérésével a 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jelöli ki.”
32. §

(1) Az Szt. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakképző iskolában az iskolai rendszerű szakképzésben folyó szakmai elméleti és gyakorlati képzést a nemzeti
köznevelésről szóló törvény alapján és e törvénynek a szakmai elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó rendelkezései
szerint kell megszervezni. A nemzeti köznevelésről szóló törvénynek az osztály- és csoportlétszámokat meghatározó
mellékletében a szakgimnáziumi, szakközépiskolai gyakorlati képzésre megállapított minimális csoportlétszámfeltételeket a tanulószerződés alapján és az együttműködési megállapodás alapján, iskolai tanműhelyen kívül
folyó gyakorlati képzésben részt vevő tanuló esetében nem kell alkalmazni, azzal, hogy a maximális csoportlétszám
legfeljebb négy fővel lehet magasabb.”
(2) Az Szt. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szakképző iskolában a tanuló részszakképesítésre nem iskolázható be, kivéve, ha a felkészítés a Szakképzési
Hídprogram keretében, valamint a szakiskolában részszakképesítés megszerzésére irányul.”
(3) Az Szt. 25. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az állam által fenntartott szakképző iskolában, annak tagintézményében és a szakképzési centrum
tagintézményében gyakorlati oktatásvezetőt kell foglalkoztatni.”
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33. §

(1) Az Szt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést
– az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult
szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni.”
(2) Az Szt. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés – az összefüggő szakmai gyakorlat és az összefüggő
szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető
meg. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt – a szakmai gyakorlat igazolatlan mulasztásának pótlása kivételével –
gyakorlati képzés nem szervezhető.”
(3) Az Szt. 26. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A szakgimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon tanulószerződés
alapján folyó gyakorlati képzés keretében megilletik mindazon jogok, amelyet
a) az érdekvédelem tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló törvény, valamint
b) az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményei tekintetében a munkavédelemre
vonatkozó törvény és végrehajtási rendeletei
biztosítanak a munkavállaló részére. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót, munkáltatón
a gyakorlati képzés szervezőjét, munkaviszonyon a tanulószerződéses jogviszonyt kell érteni.”

34. §

(1) Az Szt. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzés első szakképzési
évfolyamán elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakképző iskola és
a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet képviselőjének bevonásával a szakmai
és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, a február első tanítási
napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban.”
(2) Az Szt. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Szintvizsgát annak a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben részt vevő tanulónak kötelező tennie, aki
nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt
a szakmai képzésben, és nem rendelkezik érettségi végzettséggel.”

35. §

(1) Az Szt. 29. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével,
függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes
a) a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés
a szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül,
az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakközépiskolai képzésben szakképesítésenként három
tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy
tanévvel hosszabb ideig,
b) a tanuló részére a szakközépiskolában a szakmai érettségire történő felkészítés hat tanéven keresztül,
c) a szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló részére a 24. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kétéves,
érettségire történő középiskolai felkészítésben három tanév,
d) a tanuló részére szakközépiskolában a szakmai érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótló érettségi vizsga,
e) a szakközépiskolában az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból
tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga,
f ) a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben az első és második komplex szakmai vizsga és mindkét komplex
szakmai vizsga esetén első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.
(1a) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott javító-, pótlóvizsga ingyenes, bármely szakképző intézmény
korábbi tanulója részére első alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is.”
(2) Az Szt. 29. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az első szakképesítés megszerzését követően
kezdhető meg.
(7) Harmadik és további szakképesítés támogatása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban
szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít
második vagy harmadik szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon
való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó,
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kapcsolódó – szakképesítés, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés birtokában, iskolai
rendszerű szakképzésben szerzett érettségi végzettséghez kötött szakképesítés.
(8) A Szakképzési Hídprogramban történő részvétel, a záróvizsga és a részszakképesítés megszerzésére irányuló
komplex szakmai vizsga ingyenes, melyet az (1) bekezdés szerinti ingyenesség számításakor figyelmen kívül kell
hagyni.”
36. §

(1) Az Szt. 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szakképző iskolában szakmai elméleti tárgy oktatására közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban
vagy óraadóként határozott időre foglalkoztatható az a pedagógus végzettséggel nem rendelkező szakember is,
aki az előírt felsőfokú végzettséggel rendelkezik, ha a munkakör pedagógus szakképzettséggel rendelkezővel nem
tölthető be. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott állandó saját alkalmazotti létszámra vonatkozó
feltétel teljesítésének vizsgálatakor a szakképző iskola alapfeladatának ellátásához szükséges számított alkalmazotti
létszámából – legfeljebb harmincszázalékos mértékben csökkentve – le kell vonni az e bekezdés szerint betöltött
alkalmazotti létszámot.”
(2) Az Szt. 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdésben meghatározott szakember bekapcsolódhat a pedagógus-életpálya előmeneteli és
illetményrendszerébe a következő eltérésekkel:
a) a szakember besorolásánál a munkakör betöltéséhez előírt felsőfokú végzettség megszerzése után munkavégzésre
irányuló jogviszonyban szakirányú, nem pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlatot be kell számítani,
b) a szakembert, ha a munkakör betöltéséhez előírt felsőfokú végzettség megszerzése után munkavégzésre irányuló
jogviszonyban legalább két év szakirányú, nem pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, minősítési
eljárás nélkül a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott pedagógus I. fokozatba kell sorolni,
c) az a) és b) pont szerinti szakembernek a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott pedagógus II.
fokozat eléréséhez az előírt gyakorlat teljesítésén túl meg kell szereznie a pedagógus végzettséget vagy szakirányú
továbbképzésben alap- vagy mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettséget.”

37. §		
Az Szt. a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § A szakképző iskolában szakmai elméleti tantárgy oktatására előírt képesítésűnek tekinthető az a szakember,
aki rendelkezik a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési
tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés
tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel.”
38. §

(1) Az Szt. 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki)
„a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és – a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott kivétellel –
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,”
(2) Az Szt. 31. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Mentesül az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mestervizsga letételének követelménye alól az a gyakorlati
oktató, aki
a) az oktatott, állam által elismert
aa) szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai
gyakorlattal, vagy
ab) szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal
rendelkezik, vagy
b) a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely – a szakképzésért
és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott – vendéglátóipari egységben folytat gyakorlati
képzést, vagy
c) a hatvanadik életévét betöltötte.
(4) Új mestervizsga-követelmény rendeletben történő megjelenése esetén teljesítettnek kell tekinteni az (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott mestervizsga letételének követelményét, ha a gyakorlati oktató az új mestervizsgakövetelmény rendeletben történő megjelenésének tárgyévét követő év szeptemberének első napjáig megkezdi
a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést, és az (1) bekezdésben foglalt egyéb követelményeknek megfelel.”
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39. §		
Az Szt. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állami fenntartó által fenntartott szakképző intézmény – a 34/A. § (1) bekezdésében meghatározott
korlátozással – ellátja a felnőttoktatás keretében folyó szakképzés feladatait.”
40. §		
Az Szt. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés köthető.”
41. §

(1) Az Szt. XI. Fejezete a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § (1) A 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter – a 4/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel –,
a honvédelemért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskola a nappali
rendszerben kizárólag általuk oktatható szakképesítések és azokat megalapozó szakközépiskolai ágazatok
tekintetében kizárólagos jogosultsággal végezhet felnőttoktatást.
(2) A nem állami fenntartó által fenntartott szakképző iskolában folyó felnőttoktatásban részt vevők létszáma nem
haladhatja meg a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók – hivatalos októberi statisztikai létszám alapján
három tanítási év átlagában számított – létszámát. A felnőttoktatásban részt vevők létszámába nem számít bele
a 84. § (5) bekezdés szerinti döntésben foglaltakat meghaladó, állami intézményfenntartótól kizárólag felnőttoktatás
céljára átvett keretszámmal megegyező létszám.
(3) A szakképzési centrum saját, heti negyven órás munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottját a napi munkaidőn
és a nemzeti köznevelésről szóló törvény 62. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott időkereten túli órákra – kizárólag
a felnőttoktatás esti, levelező munkarend szerint megszervezett osztályainak óráira vonatkozóan – megbízási
jogviszonyban alkalmazhatja óraadóként. Az ilyen további foglalkoztatás keretében foglalkoztatott óraadókra nem
kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az óraadókra vonatkozóan meghatározott óraszámkorlátot.
(4) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új
tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”
(2) Az Szt. 34/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben – az érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés kivételével – az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés
megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”

42. §		
Az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem kerülhet sor)
„a) az elméleti képzési napokon, ha az elméleti képzési órák száma az adott napon a négy tanórát meghaladja,”
43. §		
Az Szt. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt,
a tanuló értékelését és a tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzés során.”
44. §		
Az Szt. 42. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerződés – a 26. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –
az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás
keretében részt vevő tanulóval köthető.
(2) Tanulószerződés a tanulóval – a 29. § (1b) bekezdésében foglalt kivétellel – az adott képzés első szakképzési
évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első és a második, állam által elismert szakképesítésre történő
felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető. A szakképzési évfolyam
kezdetén a keresztfélévben induló évfolyam kezdő időpontját is érteni kell.”
45. §

(1) Az Szt. 43. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet)
„c) a 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter által fenntartott szakképző iskola az agrárpolitikáért, az erdőgazdálkodásért,
az élelmiszeriparért, a halgazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre történő felkészítés
keretében részt vevő tanulója tekintetében, ha a tanuló a szakképző iskola termelői tevékenységet folytató saját
tangazdaságában, tanüzemében vesz részt gyakorlati képzésben.”
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(2) Az Szt. 43. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A nyilvántartást a tanuló gyakorlati képzését vállaló gyakorlati képzést szervező szervezet székhelye vagy
a gyakorlati képzési célt szolgáló telephelye szerinti illetékes gazdasági kamara vezeti (a továbbiakban: nyilvántartást
vezető szerv).
(4) A nyilvántartásba kérelmére az a gazdálkodó szervezet vagy – a (2) bekezdésben meghatározott – egyéb szervezet
vehető fel, amely rendelkezik a gyakorlati képzés folytatására jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi
feltételekkel és vállalja, hogy kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervet.”
(3) Az Szt. 43. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nyilvántartást vezető szerv annak figyelembevételével állapítja meg, hogy a gyakorlati képzést szervező
gazdálkodó szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelye a 2. § 50. pontja alapján iskolán kívüli
gyakorlati képzőhelynek tekinthető-e, hogy a tanműhely jogi, szervezeti, tanügy-igazgatási szempontból, valamint
eszközei és felszerelései tekintetében a szakképző iskolától ténylegesen elkülönül-e.
(6) A (2) bekezdés c) pontja szerinti tanulószerződések száma nem haladhatja meg a 4/A. § (2) bekezdése szerinti
miniszter által fenntartott valamennyi szakképző iskola tanulói összlétszámának tizenöt százalékát.”
46. §		
Az Szt. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartás tartalmazza
a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet megnevezését, székhelyén vagy telephelyén lévő gyakorlati
képzési helyszínét vagy helyszíneit, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó,
egyéb szervezet nyilvántartási számát, képviselőjének és a gyakorlati képzésért felelős személy nevét,
b) azon szakképesítésnek a megnevezését és azonosító számát, amelyekre a gyakorlati képzőhely a felkészítést nyújtja,
c) a nyilvántartásba vétel időpontját,
d) a nyilvántartásba-vételi eljárást lefolytató, illetékes gazdasági kamara nevét, székhelyét, képviselőjének nevét,
továbbá a nyilvántartásba-vételi eljárásban részt vevő szakértő nevét,
e) a gyakorlati képzést szervező szervezet által gyakorlati képzésre egy időben fogadható tanulók maximális létszámát
szakképesítésenkénti csoportosításban,
f ) a hatályos, az 54. § szerint szüneteltetett, a megszűnt tanulószerződést és együttműködési megállapodást, továbbá
ezeknek a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben előírt
adatait,
g) a 2. § 50. pontjában meghatározott tanműhely címét, a tanműhelyben oktatható azon szakképesítés megnevezését
és azonosító számát, amelyre a gyakorlati képzést szervező a felkészítést nyújtja,
h) a teljesítési megbízott szervezet megnevezését, székhelyén vagy telephelyén lévő gyakorlati képzési helyszínét
vagy helyszíneit, adószámát, képviselőjének nevét, az együttműködés időtartamát,
i) a nyilvántartás adataiban történt változással érintett adatokat, a változás időpontját, hatályát, a b), e) és g) pontban
meghatározott új adat esetén a c) pont szerinti adatot.”
47. §		
Az Szt. 45. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a (8) bekezdésben foglaltak kivételével, a gyakorlati
képzést szervező szervezet köteles a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül a nyilvántartást vezető
szervnek bejelenteni.
(8) A nyilvántartásban szereplő adatok kiegészítésére, bővítésére irányuló kérelem esetén az (1)–(5) bekezdést
alkalmazni kell.
(9) A nyilvántartásba-vételi eljárás illetékmentes.”
48. §		
Az Szt. 46. §-a a következő (1b)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A gazdasági kamara minden év június 15-ig, de legkésőbb a folyó tanév összefüggő szakmai gyakorlatának
kezdete előtt kiadja a 46. § (1a) bekezdésében meghatározott igazolást – a már megkötött tanulószerződés
hatályosságának figyelembevételével –
a) a folyó tanév szorgalmi időszakára,
b) a következő tanévre,
c) az a) és a b) pontban meghatározott időszakra vagy
d) az a) és a b) pontban meghatározott időszakok megfelelő részidőszakára
vonatkozóan.

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1891

(1c) Ha a 49. § (1) bekezdés c)–g) pontja alapján megszűnik a tanulószerződés és a megszűnést követően nem
biztosított a megfelelő képzőhely, a gazdasági kamara kiállítja az (1a) bekezdésben meghatározott igazolást az iskola
számára.
(1d) A gazdasági kamara által az (1a) bekezdés szerint kiállított igazolás az abban meghatározott tanév végéig vagy
visszavonásig érvényes. Ha az igazolás kiállítását követően, az abban megjelölt időpontot megelőzően a tanuló
tanulószerződést köt, a gazdasági kamara visszavonja az igazolást.”
49. §

(1) Az Szt. 48. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanulószerződés tartalmazza)
„a) a gyakorlati képzést szervező szervezet adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét,
cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó, egyéb szervezet nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét),
b) a tanuló természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési
nevét, lakcímét, oktatási azonosítóját, elérhetőségét), a 29. § (1b) bekezdésében meghatározott tanuló által kötött
tanulószerződés esetén a 87. § (3) bekezdés c) pontja szerinti adatot, valamint törvényes képviselőjének nevét,
lakcímét és elérhetőségét,”
(2) Az Szt. 48. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanulószerződés tartalmazza)
„e) a gyakorlati képzés helyét, a tanuló gyakorlati képzéséért felelős személy nevét, és – szakiskolai tanuló esetén – azt,
hogy a gyakorlati képzés helye kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely-e,
f ) a tanulót e törvény alapján megillető pénzbeli juttatás összegét, kifizetésének időpontját és – figyelemmel a 63. §
(7) bekezdésében foglaltakra – azt a fizetési számlaszámot, amelyre a pénzbeli juttatást átutalják vagy befizetik,”
(3) Az Szt. 48. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanulószerződés tartalmazza)
„h) a gyakorlati képzést szervező szervezet által a tanuló számára – a jogszabály alapján járó juttatásokon és
kedvezményeken felül – a 68. § (2) bekezdése alapján biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését,
azok mértékét és nyújtásának feltételeit,”
(4) Az Szt. 48. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A tanulószerződés tartalmazza)
„i) a tanulói pénzbeli juttatásból történő terhek levonására vonatkozó tájékoztatást, a tanulói pénzbeli juttatással
kapcsolatos valamennyi lényeges körülményt,
j) a teljesítési megbízott szervezet megnevezését, székhelyén vagy telephelyén lévő gyakorlati képzési helyszínét vagy
helyszíneit, adószámát, képviselőjének nevét, a tanuló teljesítési megbízotthoz történő átirányításának időtartamát.”

50. §		
Az Szt. 49. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanulószerződés megszűnik)
„a) ha a tanuló a befejező szakképző évfolyamot sikeresen teljesíti, az első, második szakképesítés esetén a második
komplex szakmai vizsga utolsó napján,”
51. §

(1) Az Szt. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanuló gyakorlati képzése a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet közötti együttműködési
megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha
a) a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,
b) a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak a szorgalmi
időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,
c) a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért
– a művészeti szakképesítések kivételével – a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező
szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképzési kerettantervben a gyakorlati képzésre
előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában,
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d) a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy
e) a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.”
(2) Az Szt. 56. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Attól a tanévtől, amelyben az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiegészítő gyakorlati képzés aránya – a művészeti
szakképesítések kivételével – meghaladja az arra a tanévre a szakképzési kerettantervben előírt gyakorlati képzési idő
negyven százalékát, együttműködési megállapodás nem köthető, kivéve az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben.”
(3) Az Szt. 56. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően a nyilvántartást
vezető szervvel együttműködve, folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét
a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező gyakorlati képzést folytató szervezetnél,
valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően történjen.
A szakképző iskola a gyakorlati képzés megkezdését megelőzően igazolást állít ki a gyakorlati képzés személyi és
tárgyi feltételeinek meglétéről a gyakorlati képzést folytató szervezet részére.”
52. §

(1) Az Szt. 57. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az együttműködési megállapodás a következőket tartalmazza:)
„d) a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének leírását, e feltételek biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalást
az együttműködési megállapodást kötő felek részéről,”
(2) Az Szt. 57. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az együttműködési megállapodás a következőket tartalmazza:)
„g) a tanulókat e törvény szerint megillető juttatások biztosításának a rendjét, a tanuló felelősségbiztosításának
költségviselőjét,
h) azt, hogy a gyakorlati képzési idő egyes szakaszaiban hol valósul meg a gyakorlati képzés, és – szakiskolai tanuló
esetén – azt, hogy a gyakorlati képzés helye kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely-e, továbbá ki
gondoskodik a tanulók felügyeletéről,”
(3) Az Szt. 57. §-a a következő i)–k) ponttal egészül ki:
(Az együttműködési megállapodás a következőket tartalmazza:)
„i) az együttműködési megállapodást kötő felek között a gyakorlati képzési költségek viselésének, megosztásának és
átadásának módját,
j) a szakképző iskola nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az együttműködés keretében megszervezett képzés
az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali, az esti vagy a levelező oktatás, vagy az oktatás egyéb sajátos
munkarendjében, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban folyik,
k) ha az együttműködési megállapodás nem állami fenntartású szakképző iskolával jön létre, a szakképző iskola
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a képzés megszervezésére szakképzési megállapodás alapján, az állam által
költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzés keretében kerül sor.”

53. §		
Az Szt. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési tevékenységét – a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályai szerint – a gazdasági kamara ellenőrzi a tanulóval tanulói jogviszonyban álló
szakképző iskola, a tanuló, kiskorú tanuló esetében a szülő (gyám) megkeresése alapján vagy egyébként hivatalból.
Az ellenőrzésben részt vesz azon szakképző iskolák közül legalább egynek a képviselője, amellyel a gyakorlati képzésen
részt vevő tanuló tanulói jogviszonyban áll. A szakképző iskola, ha nem ért egyet az ellenőrzés megállapításaival vagy
az ellenőrzésről hozott határozattal, azokra észrevételt tehet. A szakképző iskola képviselőjének az ellenőrzés során
tett észrevételét az ellenőrzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, a határozatra tett észrevételét a határozat záradékaként
csatolni kell.”
54. §

(1) Az Szt. 63. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pénzbeli juttatást köteles fizetni)
„b) a gyakorlati képzést folytató szervezet az 56. §-ban foglaltak szerint a gyakorlati képzésben együttműködési
megállapodás alapján és nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatásban részt vevő tanuló részére a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére.”
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(2) Az Szt. 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a szakképzési évfolyam
további féléveiben – a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével – az előző félévre
megállapított tanulói pénzbeli juttatáshoz képest emelni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati
képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.”
(3) Az Szt. 63. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A felnőttoktatásban részt vevő tanuló számára tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi
mértéke az ugyanazon szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű iskolai oktatás szerinti képzésben
tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének
a) 100%-a, a nappali oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén,
b) 60%-a, az esti oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén,
c) 20%-a, a levelező oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén.”
55. §		
Az Szt. 64. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tanulói pénzbeli juttatást utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni a tanuló részére.”
56. §		
Az Szt. 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában
csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad.”
57. §		
Az Szt. 72. § (2) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter)
„e) kidolgoztatja és kiadja
ea) a szakközépiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre, továbbá a kilencedik évfolyamon
a tanműhelyben folyó szakmai gyakorlatra, továbbá a tizedik és tizenegyedik évfolyamon a tanműhelyben folyó
gyakorlatra és a gyakorlati képzést folytató szervezetnél szervezett szakmai gyakorlati képzésre,
eb) a szakgimnáziumokban a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon ágazatonként és szakképesítésenként a szakmai
elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra, valamint
ec) a szakgimnáziumokban szakképesítésenként az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamokra a szakmai
elmélet, továbbá a szakmai gyakorlat
kötelező szakképzési kerettanterveit,
f ) kezdeményezi a közismereti tárgyak oktatásához a szakközépiskolákban, továbbá a szakgimnáziumokban
kötelezően alkalmazandó ágazatonként differenciált kerettantervek elkészítését és kiadását az oktatásért felelős
miniszternél,”
58. §		
Az Szt. 79. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Tanács huszonegy tagból áll.
(3) A Tanács
a) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter képviselőjéből,
b) a szakképzésben érdekelt civil szervezetek által javasolt összesen egy személyből,
c) a szakképzés, a felnőttképzés és a felsőoktatás területén elismert egy-egy (összesen három) szakértőből,
d) a szakképzés és felnőttképzés területén működő szakmai társadalmi és érdek-képviseleti szervezetek összesen hat
képviselőjéből,
e) az NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói és munkavállalói szövetségek egy-egy (összesen kettő)
képviselőjéből,
f ) az országos gazdasági kamarák egy-egy (összesen kettő) képviselőjéből,
g) a nem állami intézményfenntartók kettő, valamint állami intézményfenntartóként a 4/A. § (2) bekezdése szerinti
miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter egy-egy
(összesen négy) képviselőjéből
áll.
(4) A Tanács elnökét – a tagok közül – és tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kéri fel. A tagok
névsorát a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.”
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59. §		
Az Szt. 80. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Képesítési Bizottság létszáma harminc fő, tagjai a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter, az oktatásért felelős miniszter, a gazdasági kamara, az országos gazdasági érdek-képviseleti szervezetek,
valamint az ágazat egészében érdekelt szakmai kamarák által delegált képviselők. A Nemzeti Képesítési Bizottság
szakmacsoportonként albizottságokat hoz létre.”
60. §		
Az Szt. 81. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A bizottság a szakképzést érintő (3) bekezdés szerinti javaslatát a javaslattal érintett tanévet megelőző évben
március utolsó munkanapjáig teszi meg elsősorban a munkaerő-piaci kereslet, a hiány-szakképesítések és a 82. §
a) pontjában meghatározott szakképzés-fejlesztési koncepciója alapján.”
61. §		
Az Szt. 83. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A bizottság létszáma öt fő.
(2) A bizottság az NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói, munkavállalói szövetségek, illetve azok
szervezetei (kettő fő), a területi gazdasági kamarák (kettő fő) és a foglalkoztatási feladatkörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal (egy fő) képviselőiből áll.”
62. §		
Az Szt. 84. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5b) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a bizottság 81. § (3)–(5) bekezdése szerinti és a szakképesítésért
felelős miniszter (5a) bekezdés szerinti, megyénként és a fővárosra tett javaslatában foglalt keretszámoknak a megyén,
a fővároson belüli, fenntartók közötti elosztására – az (5c) bekezdés szerinti szakképesítések és szakközépiskolai
ágazatok kivételével – az érintett tanévet megelőző év április utolsó munkanapjáig tesz javaslatot.”
63. §

(1) Az Szt. 86. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A foglalkoztatottakról a pályakövetési rendszer működtetéséhez – a pályakövetésről szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint – a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szervnek adatot szolgáltat
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (5a) bekezdésében,
b) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. §
(2) bekezdés d) pontjában,
c) az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv
a köznevelési információs rendszerben
meghatározott adatokról. A pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv az adatokat kezelheti, feldolgozhatja
és konkrét személyhez kapcsolás nélkül összekapcsolhatja a komplex szakmai vizsgákról kiadott bizonyítványok és
az oktatási azonosítók adatbázisával.”
(2) Az Szt. 86. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv a 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter részére
a felelősségi körébe tartozó szakképesítésekre és ezeket megalapozó ágazati szakközépiskolai képzésekre
vonatkozóan a szakképesítésért felelős miniszter megkeresését követő 15 napon belül személyazonosításra
alkalmatlan pályakövetési adatokat szolgáltat.”

64. §		
Az Szt. 87. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 46. § (1a) bekezdésében meghatározott igazolás kiállítása, valamint a tanulószerződés megkötésének
elősegítése céljából a szakképző iskola minden évben legkésőbb március utolsó munkanapjáig továbbítja a tanulóira
vonatkozóan az illetékes gazdasági kamara részére
a) a 48. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatokat,
b) a tanuló
ba) által választott szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek, pályaalkalmassági
követelményeknek a tanuló által történő teljesítésére,
bb) évfolyamára,
bc) szintvizsgájára,
bd) érettségijére
vonatkozó adatokat, valamint
c) a 29. § (1b) bekezdésében meghatározott tanuló esetén az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített
iskolai rendszerű szakképzésben való ingyenes részvételre jogosító körülményre vonatkozó adatot.
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(4) A szakképző iskola a (3) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást követő öt munkanapon
belül tájékoztatja az illetékes gazdasági kamarát a megváltozott adatokról.”
65. §

(1) Az Szt. 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba-vételi
eljárásnak a részletes szabályait, a nyilvántartásba vétel részletes feltételeit, valamint a 26. § (1) bekezdésében
meghatározott, a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló
tanműhelyként történő nyilvántartásba vétel részletes feltételeit,”
(2) Az Szt. 88. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megyénként és a fővárosra tekintettel rendeletben határozza meg azon
szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét és keretszámait, amelyekre vonatkozóan a szakképző iskola
fenntartója a 84. § (5) bekezdése szerint költségvetési hozzájárulásra jogosult, valamint azon szakképesítéseket,
amelyekre a bizottság a 82. § b) pontja alapján tesz javaslatot.”
(3) Az Szt. 88. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló
ösztöndíjának mértékére, feltételeire, folyósítására, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban felmerült költségek
térítésére, az elszámolásra és az ellenőrzésre, valamint a Szakképzési Hídprogramban résztvevő pedagógusok
pótlékára vonatkozó szabályokat.”
(4) Az Szt. 88. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szakképző iskolákban oktató, felsőfokú végzettséggel nem rendelkező
gyakorlati oktatók besorolásának és előmenetelének részletes szabályait rendeletben határozza meg.”

66. §

(1) Az Szt. 89. § e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – a b), e), f) és g) pont tekintetében
a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével – rendeletben határozza meg]
„e) a szakközépiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre és a szakmai gyakorlati képzésre vonatkozó
kötelező szakképzési kerettanterveket,
f ) a szakgimnáziumban a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon ágazatonként és szakképesítésenként a szakmai
elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelező szakképzési kerettanterveket,
g) a szakgimnáziumban szakképesítésenként az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamokra a szakmai
elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelező szakképzési kerettanterveket,”
(2) Az Szt. 89. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – a b), e), f) és g) pont tekintetében
a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével – rendeletben határozza meg]
„i) a 31. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vendéglátóipari egységeket.”
(3) Az Szt. 89. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – a b), e), f) és g) pont tekintetében
a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével – rendeletben határozza meg]
„j) a Szakképzési Hídprogram megszervezésének feltételeit, a Szakképzési Hídprogramban folytatott képzéshez
szükséges szakképzési kerettanterveket, valamint a Szakképzési Hídprogramba történő bekapcsolódás részletes
szabályait az oktatásért felelős miniszter egyetértésével és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter véleményének
kikérésével.”

67. §

(1) Az Szt. 92. §-a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 2016/2017-es tanévtől szakképzés kizárólag szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai formában
indítható.
(2b) E törvény 2016. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti
a) szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati képzést szakgimnáziumban,
b) szakiskolai szakmai elméleti és gyakorlati képzést szakközépiskolában,
c) speciális szakiskolai szakmai elméleti és gyakorlati képzést szakiskolában
kell 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel megszervezni.”
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(2) Az Szt. 92. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A (11) bekezdésben meghatározott esetben a (3) bekezdés b) pontja szerinti térségi integrált szakképző központ
tagja lehet az állami intézményfenntartó és szakképző iskolája, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
által fenntartott szakképző iskola. A szakképző iskola állami fenntartója több térségi integrált szakképző központ
tagja is lehet.”
(3) Az Szt. 92. § (36) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(36) A 4/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szakképző iskola fenntartója a 2013/2014-es tanév előtt
indult képzéseket és a 2013/2014-es tanévre 2013. szeptember 1-je előtt beiskolázott tanulókat érintő képzéseket
a szakképző iskola fenntartói jogainak az agrárpolitikáért felelős miniszternek történő átadása és szakképzési
megállapodás megkötése nélkül is befejezheti.”
(4) Az Szt. 92. §-a a következő (37) bekezdéssel egészül ki:
„(37) A 2013/2014-es, a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os tanévben szakközépiskolába beiskolázott tanuló által
a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból letett érettségi vizsga emelt szintű érettségi vizsgának minősül.”
68. §

(1) Az Szt. 92/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha az Szt. 2. § (6) bekezdése szerint vagy a Kt. 89/B. § (13) bekezdése szerint létrejött gazdasági társaság
az uniós támogatás kedvezményezettje és legalább egy tulajdonosa olyan önkormányzat, amely 2012. december
31-ig szakképző iskola fenntartója volt, – eltérő megállapodás hiányában – 2013. január 1-jét követően is a gazdasági
társaság a 92. § (6) bekezdése szerint kijelölt jogi személy. Ebben az esetben az állami intézményfenntartó központ
és a szakképzési centrum fenntartója köteles együttműködni a fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében
az e bekezdés szerinti gazdasági társasággal és a térségi integrált szakképző központ tagjaival, azonban az uniós
támogatásban részesült projekt fenntartási kötelezettségével összefüggésben költségviselésre nem kötelezhető.”
(2) Az Szt. 92/A. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) E törvény 2016. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti
a) szakmai érettségi végzettséget utoljára a 2015/2016. tanévben induló szakközépiskolai képzésben részt vevő tanulók,
b) szakiskolai végzettséget utoljára a 2015/16. tanévben induló szakiskolai képzésben részt vevő tanulók
szerezhetnek.”

69. §

(1) Az Szt. 92/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti szakképzési feladat- és intézményátadás nem minősül a nemzeti köznevelésről szóló
törvény szerinti intézményátszervezésnek.”
(2) Az Szt. 92/B. §-a a következő (3)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság a térségi integrált szakképző központ
feladatait és az ezzel összefüggő projekt-végrehajtási és projekt-fenntartási kötelezettségeit 2015. július 1-jei hatállyal
átadja a szakképzési centrum részére.
4) A szakképzési centrum által 2015. július 1-jével átvett közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon
– ideértve a tan- és egyéb eszközöket, felszereléseket – a közfeladat-átvételhez kapcsolódó megállapodás alapjául
szolgáló leltár szerint a közfeladatot átvevő szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül a közfeladat
átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban
történő megszűnésének időpontjáig. A vagyonkezelői jog a szakképzési centrumot a térségi integrált szakképző
központ esetében az önkormányzati tulajdoni hányad tekintetében illeti meg. E bekezdést nem kell alkalmazni
a 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter fenntartásában lévő köznevelési intézmény és a kizárólag nem állami, nem
önkormányzati részvétellel létrejött térségi integrált szakképző központ által ellátott közfeladathoz kapcsolódó,
valamint az olyan ingatlan és ingó vagyonra, amely tekintetében a szakképzési centrumot az Nkt. 76. §-a alapján
ingyenes vagyonkezelés, illetve ingyenes használat illeti meg.
(5) A (4) bekezdés szerinti vagyonkezelés részletes szabályairól, továbbá a térségi integrált szakképző központ
feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és
az ingatlan, illetve ingó vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást köt. A megállapodás
megkötésének hiánya nem akadálya az ingatlan, illetve ingó vagyon használatbavételének. Ha a megállapodás
a felek között az e bekezdésben meghatározott határnapig nem jön létre, vagy nem teljeskörűen jön létre,
a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter közigazgatási hatósági határozata alapján kerül sor. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható. A szakképzési centrum és az ingatlan, illetve ingó
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vagyon tulajdonosa a megállapodást a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által hozott határozatnak
megfelelő tartalommal, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül köti meg.
(6) A (4) bekezdés szerinti ingatlan és ingó vagyon az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. §
(1) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységgel azonos megítélés alá esik.
(7) 2015. július 1-jét követően új térségi integrált szakképző központ nem hozható létre.
(8) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakképzési centrum tekintetében nyilvános pályázati
kiírás nélkül adhat intézményvezetői, tagintézmény-vezetői megbízást, ha az a közfeladat átvétele miatt szükséges.
A megbízás a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb a 2015/2016-os tanév végéig szólhat.”
70. §		
Az Szt. 55. alcíme a következő 92/D. §-sal egészül ki:
„92/D. § A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 2015. augusztus
31-ét követően olyan személy is részt vehet, aki a gazdasági kamarának 2015. augusztus 31-ig írásban leadott
nyilatkozatában vállalja, hogy legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett
mesterképzést és a 31. § (1) bekezdésében foglalt egyéb követelményeknek megfelel.”
71. §

(1) Az Szt.
a)
2. § 16. pontjában a „szóló törvényben” szövegrész helyébe a „szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban:
nemzeti köznevelésről szóló törvény)” szöveg,
b)
2. § 26. pontjában a „szakképesítésért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményei meghatározására a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter (a továbbiakban:
szakképesítésért felelős miniszter)” szöveg,
c)
2. alcím címében a „fenntartása és” szövegrész helyébe a „fenntartása, a szakképzési centrum, és” szöveg,
d)
5. § (7) bekezdésében az „(1)–(5) vagy (14)–(15) bekezdés” szövegrész helyébe az „e törvény” szöveg,
a „(3) bekezdésben meghatározott számítás szerinti tanulói” szövegrész helyébe a „szakképző iskolai osztályban
tanulók – három tanítási év átlagában számított – hivatalos októberi statisztikai” szöveg,
e)
6. § (3) bekezdés e) pontjában a „szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei meghatározására a Kormány
által rendeletben kijelölt miniszter megnevezését (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter).
Szakképesítésért felelős miniszternek szakképesítésenként egy miniszter nevezhető meg” szövegrész helyébe
a „szakképesítésért felelős miniszter megnevezését” szöveg,
f)
6. § (4) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe a „Szakképesítésért felelős miniszternek szakképesítésenként
egy miniszter nevezhető meg. A” szöveg,
g)
12. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „szakmai” szövegrész helyébe a „komplex szakmai” szöveg,
h)
47. § (2) bekezdésében az „augusztus 15-ig” szövegrész helyébe a „május 31-ig” szöveg,
i)
59. § (3) bekezdésében a „névjegyzéken” szövegrész helyébe a „névjegyzékben” szöveg,
j)
84. § (5c) bekezdésében az „az 5. § (14) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a 4/A. § (2) bekezdése szerinti
miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések és ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok” szöveg,
k)
84. § (5d) bekezdésében a „július” szövegrész helyébe a „szeptember” szöveg,
l)
92. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „2017. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig, de
legfeljebb a fenntartási időszak végéig” szöveg,
m)
92. § (3) bekezdés b) pontjában a „(3)” szövegrész helyébe a „(7)” szöveg,
n)
92. § (17) bekezdésében a „30. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „31. § (1) bekezdésében” szöveg,
o)
92. § (14b) bekezdésében az „5. §-ban” szövegrész helyébe az „5. § (7) bekezdésében” szöveg
lép.
(2) Az Szt.
a)
2. § 37. pontjában, 28. § (3) bekezdésében, 29. § (1) bekezdés a) pontjában, 48. § (1) bekezdés e) pontjában és
57. § h) pontjában a „szakiskolai” szövegrész helyébe a „szakközépiskolai vagy szakiskolai” szöveg,
b)
2. § 37. pontjában a „szakközépiskolákban” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban” szöveg,
c)
29. § (1) bekezdés a) pontjában, 84. § (5b) bekezdésében, 86. § (10) bekezdésében és 88. § (5) bekezdésében
a „szakközépiskolai” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumi” szöveg,
d)
4/A. § (1) és (2) bekezdésében a „szakközépiskolai” szövegrészek helyébe a „szakgimnáziumi” szöveg,
e)
28. § (5) bekezdésében a „szakiskola” szövegrész helyébe a „szakközépiskola és a szakiskola” szöveg,
f)
29. § (1) bekezdésében a „szakközépiskolában” szövegrészek helyébe a „szakgimnáziumban” szöveg
lép.
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(3) Az Szt. 82. § b) pontjában a „szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról” szövegrész helyébe a „Szabóky Adolf Szakképzési
Ösztöndíjról” szöveg lép.
72. §

(1) Hatályát veszti az Szt.
a)
5. § (1)–(5), (11), (14) és (15) bekezdése,
b)
12. § (1) bekezdés b) pontjában az „– a 4. § (2) bekezdésében meghatározott –” szövegrész,
c)
92. § (3) bekezdés a) pontjában az „az 5. § (1)–(4) bekezdése szerint,” szövegrész,
d)
92. § (8) bekezdésében az „az 5. § (1)–(4) bekezdése szerint,” szövegrész,
e)
92. § (9), (11)–(14), (21)–(23), (25), (26), (29), (30), (34) és (35) bekezdése,
f)
92/A. § (2)–(9) bekezdése,
g)
57. alcíme.
(2) Hatályát veszti az Szt.
a)
8. § (6) bekezdése,
b)
27. § (3) bekezdése,
c)
33. § (7) bekezdése,
d)
43. § (2) bekezdés b) pontja,
e)
78. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, b) pont ba) és bb) alpontja,
f)
79. § (7) bekezdése,
g)
82. § e) pontja.
(3) Hatályát veszti az Szt. 2. § 36. pontja.

3. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
73. §

(1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdése a következő j) ponttal
egészül ki:
(E törvény hatálya kiterjed)
„j) az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató, c) pontban meghatározott jogalanyoknak
ja) a 17/B. §-ban meghatározott hirdetésre és tájékoztatásra, valamint
jb) a 21. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatásra
irányuló tevékenységére.”
(2) Az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában felnőttképzési tevékenység az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyoknak
az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló
tevékenysége, amely az (5)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével]
„c) támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés és támogatott kombinált nyelvi képzés,”
[lehet.]
(3) Az Fktv. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) E törvény hatálya – a 23. § (1)–(3) bekezdésében, a 25. §-ban és a 26. § a) és d) pontjában foglaltak kivételével, a (7)
és (8) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem terjed ki
a) a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért és a katasztrófák elleni védekezésért, valamint a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó
aa) hivatásos beosztások betöltésére jogosító, egyéb szakmai képzésekre és továbbképzésekre,
ab) nem hivatásos munkakörök betöltésére jogosító, kényszerintézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására is
felkészítő egyéb szakmai képzésekre és továbbképzésekre,
b) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyok képzési tevékenységére, ha az nem minősül a (2) és
(3) bekezdés szerinti felnőttképzési tevékenységnek, továbbá e jogalanyoknak az OKJ szerinti szakképesítés
megszerzésére irányuló és az államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő képzések befejezését követő vizsgaszervezésre
és vizsgáztatásra irányuló tevékenységére,
c) a belső egyházi jogi személyre és a belső egyházi jogi személy által létesített és fenntartott egyházi intézményre,
kivéve, ha a szakképzésről szóló törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvény hatálya alá tartozik, és e törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységet folytat, vagy az alapítása
kizárólag ilyen tevékenység folytatása céljából történik,
d) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján szervezett képzésre, továbbképzésre,
e) az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre,
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f ) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján szervezett továbbképzésre,
g) a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzésekre,
h) a hatósági jellegű képzésekre,
i) az állami felnőttképzési intézmény jogszabályban meghatározott kötelező állami feladatai ellátásának keretében
– a 3. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – szervezett képzéseire,
j) a Magyar Igazságügyi Akadémia által bírák, igazságügyi alkalmazottak, valamint az igazságszolgáltatásban
közreműködő más személyek részére szervezett jogi tárgyú és az ítélkezési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
nem jogi tárgyú szakmai képzésekre,
k) a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló miniszteri
rendeletben, az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri
rendeletben, a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló miniszteri
rendeletben, továbbá a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri
rendeletben meghatározott képzésekre,
l) az igazságügyi szolgálatok jogakadémiája működtetéséért felelős szerv által az igazságügyi szolgálatok, valamint
az igazságszolgáltatásban közreműködő, illetve ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül kapcsolódó más
személyek részére szervezett jogi tárgyú és az igazságszolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi
tárgyú szakmai képzésekre.”
74. §

(1) Az Fktv. 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„5a. egyéb nyelvi képzés: bármely szakterületre kiterjedő szaknyelvi képzés;”
(2) Az Fktv. 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„8. előzetes tudás mérése: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai
vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység
követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén
a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész – nyelvi képzés esetén a teljesített nyelvi képzettségi szint – alól
a képzésre jelentkezőt fel kell menteni;”
(3) Az Fktv. 2. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„18. képzési forma: az 1. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti képzések esetén egyéni felkészítés, csoportos képzés
és távoktatás, az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kontaktórás képzés esetén csoportos képzés és egyéni felkészítés;”
(4) Az Fktv. 2. §-a a következő 19a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„19a. kombinált nyelvi képzés: az általános nyelvi képzés és az egyéb nyelvi képzés egyidejű, egy képzésen belüli
összekapcsolásával megvalósuló nyelvi képzés;”
(5) Az Fktv. 2. §-a a következő 20a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„20a. kontaktóra: a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanóra;”
(6) Az Fktv. 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„22. modul: a képzési program olyan képzési tananyagegysége, amely egy logikailag összetartozó ismeretanyagnak
önállóan kezelhető, meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, mérhető kimenetű, önállóan is
tanítható része, amely további tananyagegységekre bontható, és a modul ismeretanyagának elsajátítását követően
a képzésben részt vevő személy képes lesz az ismereteket, készségeket, képességeket, tulajdonságokat meghatározott
szinten alkalmazni, illetve további tanulmányai során felhasználni;”
(7) Az Fktv. 2. §-a a következő 23a–23d. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„23a. nyelvi képzettségi szint: a nyelvi készségek, képességek és ismeretek felnőttképzési nyelvi programkövetelményben
meghatározott szintje;
23b. nyelvi képzés fajtái: általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés;
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23c. nyelvi képzés szintje: általános nyelvi képzés esetén a „KER” ajánlott hatfokozatú rendszer szintjei, amelyek további
bemeneti és kimeneti követelmények által meghatározott képzési szintekre bonthatók, egyéb nyelvi képzés esetén
a nyelvi készségek, képességek és ismeretek felnőttképzési nyelvi programkövetelményben meghatározott, „KER”
szintekhez köthető szintjei;
23d. nyelvi képzés típusa: kontaktórás képzés vagy az 1. § (3) bekezdése alapján megvalósuló képzés esetén kontaktórás
képzés vagy távoktatás;”
(8) Az Fktv. 2. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„26. támogatott képzés: részben vagy egészben a 23. § (1) bekezdésében szereplő források terhére megvalósuló
képzés;”
(9) Az Fktv. 2. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„27. távoktatás: az oktatásnak az a formája, amelynél a résztvevő a képzési idő több, mint felében – nyelvi képzés esetén
legfeljebb a képzési idő harminc százalékában – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás
mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vagy a távoktatás vegyes képzési módszerrel
történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás módszereinek kombinált alkalmazása) esetén
hagyományos tanórákon – nyelvi képzés esetén a képzési idő legalább hetven százalékában kontaktórákon – vesz
részt, és az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat
tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény bocsátja rendelkezésére; a konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás
bármely formájában – különösen személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a résztvevők
az önállóan szerzett ismereteiket pontosítják, illetve elmélyítik; a távoktatás minden fázisát infokommunikációs
technológiai adathordozók felhasználása is segítheti.”
75. §		
Az Fktv. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét kizárólag saját
szervezeti rendszerének keretén belül végezheti, a felnőttképzési tevékenység végzésére – az oktatókkal kötött
megbízási, valamint a képzés gyakorlati részének megvalósítására kötött szerződések kivételével – más jogalannyal
nem állapodhat meg.”
76. §		
Az Fktv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Engedély – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – annak az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
jogalanynak adható,
a) amely rendelkezik
aa) a 12. §-ban meghatározott tartalmú, a kérelmében szereplő képzésekhez kidolgozott és felnőttképzési szakértő
vagy felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési programmal,
ab) a kérelmében szereplő képzés megvalósításához szükséges, valamint kormányrendeletben meghatározott
személyi és tárgyi feltételekkel,
ac) a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási
rendszerrel,
ad) felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel, és
ae) ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
b) amely tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat határoz meg,
c) amely igazolja, hogy kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal rendelkezik, és
d) amelynek létesítő okiratában, működési engedélyében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a tevékenységei
között az oktatás vagy képzés szerepel.”
77. §		
Az Fktv. 5. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A szakképzésről szóló törvény szerinti modulzáró vizsgát a felnőttképzést folytató intézmény szervezi, ha
a jelentkező kizárólag az intézményben vett részt az érintett szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben.
A modulzáró vizsgát minden egyéb esetben a hatóság vagy a szakképzésről szóló törvény 12. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott intézmény szervezi.”
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(1) Az Fktv. 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képzési programnak tartalmaznia kell:)
„c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját,”
(2) Az Fktv. 12. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képzési programnak tartalmaznia kell:)
„e) az 1. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti képzés esetén a képzés egyéni felkészítés, csoportos képzés,
távoktatás szerinti formájának, az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyelvi képzés esetén a nyelvi képzés típusának,
valamint formájának megjelölését,
f ) a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és – ha
a tananyagegység tartalmaz gyakorlati képzést – a gyakorlati óraszámot,”

79. §		
Az Fktv. 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felnőttképzési szerződésnek tartalmaznia kell:)
„a) a képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő megnevezését,
nyilvántartásba-vételi számát, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a szakképesítés OKJ
számát,”
80. §

(1) Az Fktv. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A felnőttképzést folytató intézmény OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén
a modulzáró vizsgával összefüggésben a hatóság részére
a) a szakképesítés és a modulok megnevezéséről,
b) a modulzáró vizsga napjáról, kezdő időpontjáról és helyszínéről,
c) a vizsgán részt vevők számáról
elektronikus úton adatokat szolgáltat.”
(2) Az Fktv. 15. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A felnőttképzést folytató intézmény)
„c) az (1a) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a modulzáró vizsga kezdő napját
megelőző harmadik napig”
(köteles eleget tenni.)
(3) Az Fktv. 15. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A hatóság a támogató részére – a támogatási szerződés megvalósulásának ellenőrzése céljából – elektronikus
hozzáférést biztosít a támogatott képzés (1) és (2) bekezdésben meghatározott adataihoz. A támogató az adatokat
a támogatás felhasználásának ellenőrzésére meghatározott időtartamig kezelheti.
(10) A felnőttképzést folytató intézmény és a felnőttképzési tevékenységet folytatni kívánó 1. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott jogalany a tervezett képzéseiről – a képzés indítását legalább harminc nappal megelőzően
– önkéntes adatszolgáltatást teljesíthet a hatóság részére elektronikus úton. A hatóság a beérkezett adatokat a képzés
iránt érdeklődők tájékoztatása érdekében a honlapján közzéteszi. A hatóság a határidőn túl beérkezett adatokat nem
köteles közzétenni.
(11) A (10) bekezdés szerinti önkéntes adatszolgáltatás
a) a képzés megnevezését, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a szakképesítés azonosító
számát és megnevezését,
b) a képzés tervezett első képzési napját, valamint
c) a képzés befejezésének tervezett időpontját
tartalmazza.”

81. §		
Az Fktv. 10. alcíme a következő 17/A. és 17/B. §-sal egészül ki:
„17/A. § A felnőttképzést folytató intézménynek úgy kell kialakítania a képzési tevékenységére vonatkozó
hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját, hogy a hirdetésekben és tájékoztatókban az engedély alapján
folytatott képzései – a képzésekhez tartozó nyilvántartási szám feltüntetésével – elkülönüljenek azoktól a képzésektől,
amelyeket nem e törvény hatálya alá tartozó képzésként valósít meg.
17/B. § Ha az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti képzést folytató intézmény az 1. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott bármely vagy az általa meghirdetett OKJ szerinti képzésre vonatkozó engedéllyel nem rendelkezik,
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a) hirdetéseiben és tájékoztatóiban nem használhat olyan elnevezést a képzéseire, amely megegyezik bármely
OKJ szerinti szakképesítés megnevezésével vagy olyan OKJ szerinti szakképesítés megnevezésével, amelyre
az intézménynek nincs engedélye és
b) hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói nem tartalmazhatnak utalást OKJ szerinti szakképesítés
megszerzésének lehetőségére vagy olyan OKJ szerinti szakképesítés megszerzésének lehetőségére, amelyre
az intézménynek nincs engedélye.”
82. §		
Az Fktv. V. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

„V. FEJEZET
ELLENŐRZÉS, JOGKÖVETKEZMÉNYEK”
83. §

(1) Az Fktv. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hatóság a felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi előírások megtartását – szakértői
bizottság bevonásával – ellenőrzi, és eljár ezek megsértése esetén. A hatóság az ellenőrzést szükség szerint, de
kétévenként legalább egy alkalommal, az engedély megszerzését megelőzően képzési tevékenységet nem folytató
intézmények esetén az engedély első két évében évente legalább egy alkalommal köteles lefolytatni. A hatóság
ellenőrzési tevékenysége során képzési tevékenységet nem folytató intézménynek tekinti azokat az intézményeket,
amelyek az engedély megszerzését megelőző két évben az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről
és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti adatszolgáltatást (a továbbiakban: OSAP) nem teljesítettek.”
(2) Az Fktv. 20. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti szakértői bizottság tagjait a hatóság által vezetett felnőttképzési szakértői és a kamara
által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki a hatóság, azzal,
hogy az 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzések ellenőrzése során felnőttképzési programszakértő, az 1. §
(2) bekezdés c) pontjában meghatározott képzések ellenőrzése során felnőttképzési szakértő rendelhető ki. Ha
a kamara által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban nincs olyan szakértő, aki a felnőttképzési
szakterülete szerint az engedélyezési eljárás során kirendelhető, vagy a kirendelhető szakértők tekintetében
miniszteri rendeletben meghatározott összeférhetetlenség áll fenn, a hatóság a szakértői bizottság tagjait kizárólag
a felnőttképzési szakértői nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki.”
(3) Az Fktv. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany
a) a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően végzi, vele szemben a hatóság a kötelező legkisebb munkabér
egyhavi összegétől annak tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki, azonban a (11) bekezdésben foglalt
súlyosabban minősülő jogszabálysértési esetekben a bírság mértéke nem lehet kevesebb a kötelező legkisebb
munkabér havi összegének nyolcszorosánál,
b) engedély nélkül végez képzést, vele szemben a hatóság
ba) az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzések esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összege hússzorosának
megfelelő összegű bírságot szab ki,
bb) az 1. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti képzések esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének
nyolcszorosától tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki, azzal, hogy ha az engedély nélkül folytatott képzés
időtartama meghaladja a három hónapot, vagy a képzésben részt vevők száma a száz főt, a bírság mértéke a kötelező
legkisebb munkabér havi összegének tízszerese.”
(4) Az Fktv. 20. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti képzést folytató intézmény a 17/B. §-ban meghatározott rendelkezéseket
megsérti, a hatóság vele szemben a kötelező legkisebb munkabér havi összege hússzorosának megfelelő összegű
bírságot szab ki.”

84. §		
Az Fktv. 23. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az európai uniós források kivételével a központi költségvetésből nyújtott támogatásokat érintő pályázati
kiírások kizárólag a hatóság véleményének kikérésével jelentethetők meg. A hatóság az eljárás során azt vizsgálja,
hogy a pályázati kiírás tervezete az e törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltaknak megfelel-e. A pályázati
kiírás érvénytelen, ha a pályázat kiírója a pályázati kiírás tervezetének (7) bekezdés szerinti határidőben történő
megküldését elmulasztja.
(7) A pályázat kiírója a pályázati kiírás tervezetét – a megjelenés várható időpontját legalább tizenöt nappal
megelőzően – a (6) bekezdés szerinti véleményezés érdekében elektronikus úton megküldi a hatóság részére.
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A hatóság a pályázati kiírás tervezetét a beérkezést követő tíz napon belül véleményezi, véleményét elektronikus
úton közli a pályázat kiírójával. A pályázat megjelentethető, ha a hatóság a határidő lejártáig nem közli a véleményét.”
85. §		
Az Fktv. a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az igazságügyi szolgálatok jogakadémiája működtetéséért felelős
szervet rendeletben jelölje ki.”
86. §		
Az Fktv. 16. alcíme a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § E törvénynek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvénnyel (a továbbiakban:
Mód. tv.) megállapított rendelkezéseit – e törvénynek a Mód. tv.-vel megállapított 2. § 2. pontja és 17/B. §-a kivételével
– a Mód. tv. hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzésekben nem kell alkalmazni.”
87. §

(1) Az Fktv.
a)
1. § (2) bekezdés a) pontjában a „szakképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe a „szakképzésről szóló 2011.
évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény)” szöveg,
b)
1. § (6) bekezdésében a „23. § (1) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „23. § (1) bekezdésében” szöveg,
c)
1. § (7) és (8) bekezdésében a „d)–j) pontjában” szövegrész helyébe a „d)–l) pontjában” szöveg,
d)
2. § 2. pontjában a „23. § (1) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „23. § (1) bekezdésében” szöveg,
e)
3. § (6) bekezdésében az „a gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, egyesülés és szövetkezet”
szöveg,
f)
3. § (7) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó 1. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalany, amelynek vezető tisztségviselője olyan gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „Ptk.
szerinti gazdasági társaság, egyesülés és szövetkezet, amelynek vezető tisztségviselője olyan Ptk. szerinti
gazdasági társaság, egyesülés és szövetkezet” szöveg,
g)
4. § (3) bekezdésében az„1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzés folytatására irányul, amelynek szakképesítése
szerepel az intézmény hatályos alapító okiratában” szövegrész helyébe az „1. § (2) bekezdés a) és b) pontja
szerinti képzés folytatására irányul, amely szakképesítés szakmacsoportjának vagy egyéb szakmai képzés
szakmacsoportjának valamely szakképesítése szerepel az intézmény hatályos működési engedélyében”
szöveg,
h)
5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „valamint a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó
jogalanyok” szövegrész helyébe a „vagy a Ptk. szerinti jogi személyek” szöveg,
i)
5. § (1) bekezdés b) pontjában a „képzési programok” szövegrész helyébe a „képzések” szöveg,
j)
9. § (4) bekezdésében a „négyéves időtartamra szól” szövegrész helyébe a „visszavonásig, de legfeljebb
négyéves időtartamra érvényes” szöveg,
k)
18. § (5) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
l)
20. § (1) és (9) bekezdésében az „a felnőttképzést folytató intézmény” szövegrész helyébe az „az 1. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott jogalany” szöveg,
m)
20. § (8) bekezdésében az „a felnőttképzést folytató intézmény” szövegrészek helyébe az „az 1. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott jogalany” szöveg,
n)
31. § (3) bekezdésében a „23. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „központi költségvetés,
valamint az európai uniós” szöveg
lép.
(2) Az Fktv. 21. § (4) bekezdésében az „A felnőttképzést folytató intézmény” szövegrész helyébe az „Az iskolarendszeren
kívüli képzési tevékenységet folytató, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany” szöveg lép.
(3) Az Fktv.
a)
5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „szakképesítés azonosítási számával” szövegrész helyébe
a „szakképesítés azonosító számával, részszakképesítést is tartalmazó szakképesítés esetén a részszakképesítés
azonosító számával” szöveg,
b)
15. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés c) pontja és
az (1a) bekezdés” szöveg,
c)
15. § (3) bekezdés a) pontjában a „képzés első képzési napját megelőző harmadik napig” szövegrész helyébe
a „képzés első napján” szöveg,
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19. § (3) bekezdés a) pontjában a „nyelvi képzés szintjének, fajtájának, típusának” szövegrész helyébe a „nyelvi
képzés szintjének, fajtájának, típusának, formájának” szöveg,
20. § (11) bekezdés d) pontjában a „17. §-ban” szövegrész helyébe a „17. §-ban és a 17/A. §-ban” szöveg,
20. § (11) bekezdés e) pontjában a „15. §-ban” szövegrész helyébe a „15. § (1) bekezdés b)–e) pontjában és (1a)–
(3) bekezdésében” szöveg

lép.
88. §

(1) Hatályát veszti az Fktv.
a)
1. § (1) bekezdés c) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra,” szövegrész,
b)
18. § (4) bekezdésében és 19. § (3) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,” szövegrész,
c)
23. § (1) bekezdés b) pontja,
d)
28. § (2) bekezdés a) pontjában a „körét,” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Fktv. 19. § (1) bekezdésében az „ , általános nyelvi és támogatott egyéb” szövegrész.

II. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁGAZATI
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK
4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
89. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdése a következő h) ponttal
egészül ki:
[A 96. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vett adatokból]
„h) az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a pályakövetési rendszer működtetése céljából a d) pont”
[szerinti adatok igénylésére jogosultak.]

5. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
90. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A munkáltató és a kifizető [ideértve a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: Tbj.) 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozót és a biztosított mezőgazdasági őstermelőt, valamint a Tbj.
56/A. §-a szerinti kötelezettet is] – adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének,
lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével – az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak
elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított
családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését,
a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét, a FEOR-számát, a végzettségét, szakképzettségét,
szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Ha a biztosított nem
rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és
a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni. A bejelentést
a) a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése
előtt, álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon
belül, illetve ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő
napon kell teljesíteni,
b) a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított
ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell teljesíteni,
c) ha a foglalkoztató személyében jogutódlás következik be, a jogutód munkáltató, kifizető köteles a jogutódlással
érintett, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)–c) és f )–g) pontjai, valamint (2) bekezdése szerinti biztosított személyre vonatkozóan
teljesíteni, a bejelentési határidőkre az a) és b) pontot, a bejelentendő adatok körére e bekezdést kell alkalmazni,
azzal, hogy a bejelentésben fel kell tüntetni a jogelőd nevét, elnevezését és adószámát, a jogutódlás tényét és napját,
továbbá a jogutód nevét, elnevezését, adószámát és a jogutód megalakulása napját is.”
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(2) Az Art. 16. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az állami adóhatóság a (4) és (4b) bekezdésben meghatározott, a munkáltató vagy a kifizető által elektronikusan
bejelentett adatok közül a foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási
jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét,
a FEOR-számát, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó
intézmény nevét és az okirat számát azok beérkezését követően elektronikus úton haladéktalanul megküldi az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv pályakövetési rendszert működtető nyilvántartása részére. A nyomtatványon
teljesített munkáltatói, kifizetői bejelentéseket az állami adóhatóság soron kívül feldolgozza és elektronikus
dokumentum formájában továbbítja az állami szakképzési és felnőttképzési szerv pályakövetési rendszert működtető
nyilvántartásának.”

6. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása
91. §

(1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6/F. § (2) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás)
„a) által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy
személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott,
az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatásában személyesen közreműködő személy rendelkezik
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel és szakmai
gyakorlattal, valamint nyelvismerettel (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy),”
(2) A Kertv. 6/F. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás)
„c) vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni
vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető
beosztású munkavállalója, tevékenységért felelős személye, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven
belül az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése vagy
ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak az utazásszervezői vagy
utazásközvetítői tevékenység végzésétől,”
(3) A Kertv.
a)
4. § (2) bekezdés a) pontjában az „egyéni vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó” szöveg,
b)
6/C. § (2) bekezdés b) és c) pontjában az „egyéni vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó” szöveg,
c)
6/E. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „egyéni vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó” szöveg,
d)
6/F. § (2) bekezdés b) pontjában az „egyéni vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó” szöveg
lép.
(4) Hatályát veszti
a)
a Kertv. 12. § (4) bekezdés a) pontja,
b)
az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet,
c)
a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok
munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet.

7. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény
módosítása
92. §		
Nem lép hatályba a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény
365. §-a és 366. §-a.
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. Hatályba léptető rendelkezések
93. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 48. §, 64. § és a 72. § (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. §, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, a 78. §, a 79. §, a 82. §, a 83. § (3) és (4) bekezdése és a 87. § (2) bekezdése
2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
(4) A 91. § e törvény kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.
(5) A 61. § 2015. október 1-jén lép hatályba.
(6) A 20. § (2) bekezdése 2015. december 31-én lép hatályba.
(7) A 2. §, a 3. § (2) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, az 5–7. §, a 11. §, a 17. § (1) és (2) bekezdése, a 19. § (2) bekezdése,
a 22. § (4) bekezdése, a 28. §, a 63. §, a 71. § (3) bekezdése, a 73. § (2) bekezdése, a 74. § (1)–(5) és (7)–(9) bekezdése,
a 76. §, a 77. §, a 80. §, a 83. § (1) és (2) bekezdése, a 84. §, a 87. § (3) bekezdése, a 88. § (2) bekezdése, a 89. § és a 90. §
2016. január 1-jén lép hatályba.
(8) A 26. §, az 57. §, a 65. § (3) bekezdése, a 66. § (1) és (3) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.
(9) A 23. §, a 29–31. §, a 32. § (1) és (2) bekezdése, a 33. § (1) és (3) bekezdése, a 34. §, a 36. §, a 67. § (1) és (2) bekezdése,
a 71. § (2) bekezdése és a 72. § (3) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
(10) A 22. § (5) bekezdése, a 27. § (1) bekezdése és a 41. § (2) bekezdése 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés
94. §		
Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i, 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

A nemzetgazdasági miniszter 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelete
a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
2. §		
A 2016. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:
a)
március 5., szombat
munkanap
március 14., hétfő		
pihenőnap
b)
október 15., szombat
munkanap
október 31., hétfő		
pihenőnap
3. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet 2016. december 31-én hatályát veszti.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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