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I. PÉNZÜGYI. PÉNZÜGY

JOGSZABÁLYOK 233/2015. (VIII. 20.)  
Korm. rendelet

Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati 
joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. 
rendelet módosításáról  ................................................................................ 1949

22/2015. (VIII. 28.)  
NGM rendelet

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a  Magyar 
Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel 
történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998.  
(V. 20.) PM rendelet módosításáról  .......................................................... 1949

234/2015. (IX. 4.)  
Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi 
Csődvédelmi Szolgálat által a  családi vagyonfelügyelők felett 
gyakorolt szakmai felügyeletről  ................................................................ 1955

235/2015. (IX. 4.)  
Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb 
kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról  ........................ 1956

23/2015. (IX. 4.)  
NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról  .......................................... 1958

2015. évi  
CXLI. törvény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény és 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról  ..... 1969

240/2015. (IX. 8.)  
Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi 
Csődvédelmi Szolgálat és a  családi vagyonfelügyelő részletes 
feladatairól  ........................................................................................................ 1970

241/2015. (IX. 8.)  
Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltá-
nyolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj 
meghatározásáról  .......................................................................................... 1976

243/2015. (IX. 8.)  
Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletnek a központosított illetményszámfejtés kiter-
jesztésével összefüggő módosításáról  ................................................... 1979

HIRDETMÉNYEK 1984
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A Kormány 233/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelete
az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16.  § (4)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015.  
(VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  Áhtv. 5.  § (1)  bekezdésében meghatározott létesítménnyel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokat  
– az e rendeletben meghatározott kártalanítási, valamint a közérdekű használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzéséhez szükséges eljárás kivételével – nem kell lefolytatni.”

2. §  Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015.  
(VII. 23.) Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § Az  államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 233/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt 
indult, az Áhtv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménnyel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokat  
– az e rendeletben meghatározott kártalanítási, valamint a közérdekű használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzéséhez szükséges eljárás kivételével – meg kell szüntetni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 22/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság 
központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 
módosításáról

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi  
XLII. törvény 26. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi 
költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 
2. §-a a következő (4b) és (4c) bekezdésekkel egészül ki:
„(4b) Amennyiben szükséges a (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak az igazgatóság elnöke általi aláírása, a Magyar 
Államkincstár értesítésére vonatkozó határidő a  beváltásra vonatkozó igény Eximbankhoz történő beérkezésétől 
számított 10. munkanap.
(4c) Amennyiben a hiánypótlásra a (4) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a határidő nem 
hosszabbítható meg, a kérelmet a (4) bekezdés szerint ismételten be kell nyújtani.”

2. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Mehib Zrt. negyedévente – a negyedévet megelőző hónap 15. napjáig – elektronikus úton adatot szolgáltat 
az  államháztartásért felelős miniszternek a  központi költségvetést terhelő, nem-piacképes biztosításokból, 
nem-piacképes viszontbiztosításokból eredő kárfizetések jogcíméről, várható időpontjáról és összegéről 
módozatonként – viszontbiztosítás esetén szerződésenként, a  szerződésszám feltüntetésével – az  5. számú 
mellékletben meghatározott módon.”
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 (2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Mehib Zrt. a  (4)  bekezdés szerint bejelentett nem-piacképes biztosítási események miatti tényleges 
fizetések összegéről, devizaneméről és értéknapjáról a  11.  mellékletben foglalt 3. vagy 4. táblázat megküldésével 
a  kárigény elismerését követő 5 munkanapon belül értesíti a  Magyar Államkincstárat, és egyidejűleg  
– számlaszámának megjelölésével – kéri a  biztosításból eredően fizetendő összeg költségvetés terhére történő 
folyósítását. Amennyiben a  biztosítási fedezet nyújtásáról szóló döntés a  Mehib Zrt. döntéshozatal időpontjában 
hatályos létesítő okirata alapján az  igazgatóság, a  felügyelő bizottság vagy a  közgyűlés hatáskörébe tartozott, 
a  költségvetésből történő folyósításhoz az  e  bekezdésben szereplő ellenőrző táblázatokat az  igazgatóság 
elnöke is aláírja. A  Magyar Államkincstár az  e  bekezdésben szereplő hiánytalanul kitöltött táblázatok esetén  
– a fedezetnyújtás alapját képező ügylet és a biztosítási ügylet tartalmi vizsgálata nélkül – az igénylés beérkezésétől 
számított 5 munkanapon belül átutalja a fizetendő összeget a Mehib Zrt. által megjelölt devizanemben és számla javára. 
A Magyar Államkincstár a Mehib Zrt.-t az 5 munkanapos határidőn belül hiánypótlásra vagy kijavításra szólítja fel, ha 
a táblázatok hiányosak vagy hiányoznak. A Mehib Zrt. 5 munkanapon belül gondoskodik a hiánypótlás teljesítéséről. 
Hiánypótlás esetén az 5 munkanapos határidő a hiánypótlás Magyar Államkincstárhoz történő beérkezését követő 
munkanapon kezdődik.”

 (3) Az R. 5. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdésekkel egészül ki:
„(5a) Amennyiben szükséges az  (5)  bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak az  igazgatóság elnöke általi aláírása, 
a Magyar Államkincstár értesítésére vonatkozó határidő a kárigény Mehib Zrt. általi elismerésének napjától számított 
10. munkanap.
(5b) Amennyiben a hiánypótlásra az (5) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a határidő nem 
hosszabbítható meg, a kérelmet az (5) bekezdés szerint ismételten be kell nyújtani.”

3. §  Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Mehib Zrt. negyedévenként kimutatást készít a nem-piacképes kockázatok ellen kötött biztosításokból eredő 
kárkintlévőségek, a nem-piacképes viszontbiztosításokból eredő fizetési kötelezettségek állományáról és erről a 6. 
számú mellékletben foglaltak szerint módozatonként – viszontbiztosítás esetén szerződésenként, a szerződésszám 
feltüntetésével – a  negyedévet követő hónap 15-éig jelentést küld az  államháztartásért felelős miniszternek és 
a Magyar Államkincstárnak. A kárkintlévőség állományának forintértékét a negyedév utolsó napján érvényes, MNB 
által közzétett hivatalos devizaárfolyamon is meg kell állapítani.
(2) A Mehib Zrt. negyedévenként jelentést készít a nem-piacképes biztosításból eredő kárkintlévőség, a nem-piacképes 
viszontbiztosítási szerződés alapján kifizetett összeg megtérülése és a hozzájuk kapcsolódó elszámolások alakulásáról 
a 7. számú mellékletben foglaltak szerint módozatonként, viszontbiztosítás esetén szerződésenként, a szerződésszám 
feltüntetésével. A jelentést a tárgynegyedévet követő hónap 15. munkanapjáig megküldi az államháztartásért felelős 
miniszternek és a Magyar Államkincstárnak.
(3) A nem-piacképes biztosítási tevékenységből eredő kárkintlévőség behajtásából eredő megtérülés esetén a Mehib 
Zrt. a követelésekből befolyt összegeket, kamatot és késedelmi kamatot, valamint a külföldi székhelyű hitelbiztosítóval 
a kármegtérülések – viszontbiztosítási szerződésben rögzített arányban és feltételek mellett történő – elszámolását 
követően a  hozzá beérkezett összeget a  követelés befolyását követő 5. munkanapig a  10032000–01907003 NAV 
Állami kezességbeváltás folyósítása számla javára, a befolyás devizanemében „kezesség-visszatérülés” megjegyzéssel 
átutalja.”

4. §  Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A Mehib Zrt. a külföldi székhelyű hitelbiztosító viszontbiztosítási szerződés alapján benyújtott igényének 
Mehib Zrt. általi elismerését követő 5 munkanapon belül a  11. számú melléklet 5. számú táblázata szerinti 
adatszolgáltatás keretében értesíti a  Magyar Államkincstárt a  külföldi székhelyű hitelbiztosító által a  biztosított 
részére teljesített kárfizetésből a  Mehib Zrt.-t a  nem-piacképes viszontbiztosítási szerződés alapján terhelő 
fizetési kötelezettség összegéről, devizaneméről, valamint értéknapjáról, és ezzel egyidejűleg – számlaszámának 
megjelölésével – kéri a  Mehib Zrt. által fizetendő összeg költségvetés terhére történő folyósítását. A  Magyar 
Államkincstár az  értesítés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a  Mehib Zrt.-t hiánypótlásra szólítja 
fel, ha a  táblázat hiányos, javításra szorul, vagy a  táblázatot a  kérelem nem tartalmazza. A  Mehib Zrt. a  felszólítás 
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a hiánypótlást teljesíteni.
(2) A Magyar Államkincstár az (1) bekezdésben meghatározott, hiánytalanul benyújtott adatszolgáltatás és kérelem 
esetén – a biztosítás alapját képező ügylet, a biztosítási és a viszontbiztosítási szerződés tartalmi vizsgálata nélkül – 
a  kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül átutalja a  kérelemben foglalt összeget a  Mehib Zrt. által 
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megjelölt devizanemben és számla javára. Amennyiben a  Magyar Államkincstár a  Mehib Zrt.-t hiánypótlásra 
szólította fel, a  Magyar Államkincstár a  kérelemben foglalt összeget a  hiánypótlás kézhezvételétől számított  
5 munkanapon belül utalja át.
(3) Amennyiben a hiánypótlásra az (1) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a határidő nem 
hosszabbítható meg, a kérelmet az (1) bekezdés szerint ismételten be kell nyújtani.”

5. §  Az R. 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  rendeletnek a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a  Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) 
PM rendelet módosításáról szóló 22/2015. (VIII. 28.) NGM rendelettel (a  továbbiakban: MódR3.) megállapított 2.  §  
(4b)–(4c) bekezdését, 5. § (1), (2), (5), (5a) és (5b) bekezdését, 6. § (1) bekezdését, 7. §-át, 8/A. §-át először a MódR3. 
hatálybalépését követő első adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során kell alkalmazni.”

6. §  Az R.
a) 5. § (1) bekezdésében a „biztosításairól” szövegrész helyébe az „a nem-piacképes biztosításairól, nem-piacképes 

viszontbiztosításairól” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „biztosítások” szövegrész helyébe a „biztosítások és nem-piacképes viszontbiztosítások” 

szöveg
lép.

7. § (1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R. 11. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

8. §  Ez a rendelet 2015. augusztus 31-én lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter



1952 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám 

1. melléklet a 22/2015. (VIII. 28.) NGM rendelethez

Az R. 2. számú melléklet 4. számú táblázata a következő 24. sorral egészül ki:

[A B C D

1 Sorszám Szerződés száma Kiegyenlítési igény összege (Ft) Befizetési kötelezettségösszege (Ft)]
„

24 Összesen sorból:
nemzeti érdekű finanszírozás

(Szerződésenként)

”

2. melléklet a 22/2015. (VIII. 28.) NGM rendelethez

 1. Az R. 4. számú melléklet 2. táblázata a következő 5. sorral egészül ki:
  [A B C D E F G H

1. Ország
Tárgyév (I., II., III., IV.) 

negyedév

Tárgyévet követő
Összesen]

1. lejárati év 2. lejárati év 3. lejárati év 4. lejárati év 5. lejárati év

„

5. Összesen sorból nemzeti 
érdekű fedezetnyújtás
(Szerződésenként)

       

”
 2. Az R. 4. számú melléklete a következő 5. táblázattal egészül ki:

„5. táblázat a Mehib Zrt. által nyújtott viszontbiztosítási állományról ... év .... negyedévében
  A B C

1. Ország
Érték

millió Forint ezer Deviza

...      

2. Összesen:    

Dátum: ....................................

Készítette: ................................

  ...............................................................  
  Cégszerű aláírás”
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3. melléklet a 22/2015. (VIII. 28.) NGM rendelethez

Az R. 5. számú melléklet táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„Nem-piacképes biztosításból eredő kárfizetési, viszontbiztosítási szerződésből eredő fizetési kötelezettségek várható 
állományának előrejelzése

  A B C D E F G H

1. Ügyfél Ország
Ügylet, 

viszontbiztosítási 
szerződés száma

Kárfizetés Árfolyam 
(Forint/ 
Deviza)

Kárfizetés

jogcíme
várható 

időpontja
Forint Deviza

2. Módozatonként              

...                

3. Viszontbiztosítási 
szerződések szerint

…

4. Összes várható 
kifizetés

             

5. Ebből:
……évi
……évi
……évi

várható 
kifizetés 
összesen:

Dátum: ....................................

Készítette: ................................

  ...............................................................  
  Cégszerű aláírás”

4. melléklet a 22/2015. (VIII. 28.) NGM rendelethez

Az R. 11. melléklete a következő 5. táblázattal egészül ki:
„5. táblázat A MEHIB Zrt. ellenőrzési listája az általa kötött viszontbiztosítási szerződésből eredően fizetendő összeg 
költségvetésből történő lehívásához

A B

A MEHIB Zrt. által nyújtott viszontbiztosításra vonatkozó adatok

1. viszontbiztosító (cégneve, székhelye) Magyar Exporthitel 
Biztosító Zrt.

2. viszontbiztosított külföldi székhelyű hitelbiztosító/ direkt biztosító 
(cégneve, székhelye)

3. viszontbiztosítási szerződés száma

4. viszontbiztosítási szerződés dátuma

5. viszontbiztosítási szerződésben meghatározott kárviselési hányad 
meghatározása és mértéke

6. viszontbiztosítási szerződés alapján a Mehib Zrt.-re eső biztosítási díj 
megfizetésre került 

igen

7. viszontbiztosítási szerződés alapján a Mehib Zrt. által vállalt kockázat 
nem-piacképesnek minősül

igen

a külföldi székhelyű hitelbiztosító által biztosított ügylettel kapcsolatos alapvető adatok

8. kockázat nem-piacképesnek minősül igen
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9. biztosított (cégneve, székhelye)

10. biztosítási szerződés megkötésének dátuma 

11. biztosítási szerződés száma

12. biztosítási módozat 

13. biztosított ügylettel kapcsolatos adatok 

szerződő felek

szerződéskötés dátuma

szerződés tárgya

szerződés devizaneme

biztosítási esemény megnevezése

14. biztosított ügylet teljesítésében részt vevő belföldi gazdálkodó 
szervezet (cégneve, székhelye)

külföldi székhelyű hitelbiztosító általi kárfizetésre vonatkozó adatok

15. külföldi székhelyű hitelbiztosító által teljesített kárfizetés összege és 
devizaneme

16. külföldi székhelyű hitelbiztosító által teljesített kárfizetés időpontja

17. biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja

18. Mehib Zrt. a külföldi székhelyű hitelbiztosító általi kárelbírálást 
a viszontbiztosítási szerződésben rögzítettek szerint megvizsgálta

igen

MehibZrt.-t, mint viszontbiztosítót
a viszontbiztosítási szerződésből eredően terhelő fizetési kötelezettség

19. teljesült és igazolásra került a magyar származású export
[312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §]

igen

20. a viszontbiztosítási szerződés értelmében a Mehib Zrt.-re eső fizetési 
kötelezettség összege és pénzneme

21. a viszontbiztosítási szerződés értelmében a Mehib Zrt.-re eső fizetési 
kötelezettség esedékessége

312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet = a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés 
terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet

Dátum: ....................................

Készítette: ................................

 ...............................................................  ............................................................................. 
 Cégszerű aláírás Igazgatóság elnökének aláírása”
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A Kormány 234/2015. (IX. 4.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi 
vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről

A Kormány a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106.  § (1)  bekezdés j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  igazságügyért felelős miniszter a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.  törvényben  
(a továbbiakban: Are. tv.) szabályozott adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: 
CsSz) fővárosi és megyei kormányhivataloknál felállított területi szervei és az általuk kijelölt családi vagyonfelügyelők 
tevékenysége feletti szakmai felügyeletet a CsSz központi szerve útján gyakorolja.

 (2) Az  igazságügyért felelős miniszter a  CsSz központi szervének útján látja el a  CsSz területi szervei, valamint 
a CsSz területi szerveinél az adósságrendezési ügyekre kijelölt családi vagyonfelügyelő és a családi vagyonfelügyelő 
munkáját támogató, az  Are. tv. 14.  §-a értelmében felállításra kerülő szakmai munkacsoport tevékenysége felett 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és 
a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket.

 (3) A CsSz központi szerve szakmai módszertani állásfoglalásaival, szakmai útmutatók, valamint informatikai ügyviteli 
számítástechnikai alkalmazások rendelkezésre bocsátásával és alkalmazásának előírásával, eseti és rendszeres 
szakmai beszámoltatással, szakmai kontrollrendszerek alkalmazásával segíti elő és támogatja a CsSz területi szervei 
és a családi vagyonfelügyelők jogalkalmazó tevékenységét.

 (4) A  CsSz központi szerve a  CsSz területi szerveinek adatszolgáltatása alapján összesíti a  bíróságok, valamint 
a közigazgatási szervek joggyakorlatára vonatkozó információkat, azokról tematikus ismertetést készít a CsSz területi 
szervei részére, továbbá azokat – a  joggyakorlat elemzése céljából – az  igazságügyért felelős miniszter részére 
továbbítja.

2. §  A CsSz központi szerve módszertani ajánlást alkothat különösen
a) az  adósságrendezési nyilvántartás (a továbbiakban: ARE nyilvántartás) vezetésével, az  ARE nyilvántartásba 

történő betekintéssel, az  ARE nyilvántartásból történő tájékoztatással, adatszolgáltatással összefüggő 
ügyrendre,

b) a családi vagyonfelügyelők és az Are. tv. 14. §-a szerinti szakmai támogató személyek kijelölésére, az eljárásból 
történő visszahívására, az összeférhetetlenségi nyilatkozatra,

c) a CsSz területi szervei tevékenységével kapcsolatos panaszkezelési rendszerre, a panaszok nyilvántartásával, 
elintézésével összefüggő intézkedések dokumentálására,

d) az  adósoknak az  eljárás szabályait, illetve a  hitelezők érdekeit sértő vagy fedezetelvonó intézkedéseire, 
mulasztásaira vonatkozó bejelentés esetén a bejelentés megvizsgálására és a jogszabályban előírt intézkedések 
megtételére,

e) az  adósságrendezési hirdetményi rendszerbe a  hirdetmények feltöltésére, illetve a  hirdetményi felületről 
történő eltávolítására, továbbá a hirdetményekkel kapcsolatos archiválási és adattörlési teendőkre,

f ) az  adósságrendezési ügyekkel összefüggésben a  hatásvizsgálati és statisztikai célú, a  személyazonosításra 
alkalmas adatokat nem tartalmazó információk gyűjtésére, tematikus csoportosítására, az  említett célokra 
a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztérium részére történő feldolgozására, továbbítására,

g) az adósságrendezési eljárással összefüggő adatok ARE nyilvántartás céljaira történő feldolgozásával, az adatok 
feltöltésével és lekérdezésével, valamint az ARE hirdetményi rendszer működtetésével összefüggő ráfordítások 
és egyéb járulékos költségelemek nyilvántartására,

h) az adósságrendezés kezdeményezésével összefüggő dokumentumok ellenőrzésével és az adatok, nyilatkozatok 
adatainak az Are. tv. 23. §-a szerinti vizsgálatával összefüggő feladatokra,

i) a bírósági adósságrendezési ügyekkel összefüggő ügyekre vonatkozó, a bírósági statisztika részét nem képező 
egyedi adatok személyazonosításra nem alkalmas módon történő tematikus gyűjtésére,

j) a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatás és az onnan történő lekérdezés érdekében 
az adatok összegyűjtésére, csoportosítására és azok CsSz központi szerve részére történő továbbítására,

k) az  adósságrendezés kezdeményezésekor a  folyamatban lévő végrehajtási ügyekben, továbbá 
az adósságrendezési eljárás elutasítása vagy az eljárás megszüntetése esetén a végrehajtást elrendelő szervvel, 
illetve a végrehajtás foganatosítójával történő kapcsolattartásra,
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l) az  adós gazdálkodásának, valamint az  adósnak az  egyezséggel vagy a  bírósági határozattal összefüggő 
feladatai betartásának ellenőrzésére, az adóssal kialakítandó együttműködési rendre,

m) az  adós vagyonának értékesítésével, az  értékesítési bevétel kezelésével, hitelezők közötti felosztásával 
összefüggő feladatokra,

n) az  Are. tv. 88.  §-a szerinti nyilvántartásba vételi díjakból származó bevételek Are. tv. 89.  §-a szerinti 
felhasználására,

o) az adósságrendezési eljárásokkal összefüggő személyes adatok kezelésére, az adatok szolgáltatására,
p) az  adósságrendezési egyezségi javaslatok, egyezségmódosítási javaslatok előkészítésére, az  egyezségkötés 

lebonyolítására, dokumentálására,
q) a bírósági adósságtörlesztési terv előkészítésére, módosítására, végrehajtására,
r) a bírósági adósságrendezési eljárás lezárásával összefüggő záró elszámolás elkészítésére, dokumentálására,
s) a bírósági adósságrendezési eljárás lezárását követően az Are. tv. 87. §-a szerinti intézkedésekre.

3. §  Az 1.  § szerinti szakmai felügyeleti, valamint törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatáskörök gyakorlása 
érdekében és a 2. § szerinti módszertani ajánlásokban foglaltak teljesítésének figyelemmel kísérésére, felülvizsgálatuk 
indokoltságára a CsSz központi szerve félévente intézkedési tervet készít, kockázatelemzéseket végez, a CsSz területi 
szerveit jelentéstételre vagy szakmai beszámoló készítésére szólítja fel.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 235/2015. (IX. 4.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek részvételével összefüggő 
szabályokról

A Kormány a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 18. pontja 
szerinti egyéb kötelezett adósságrendezési eljárásban történő részvételére vonatkozó felhívást az adós és az adóstárs 
köteles az  eljárás kezdeményezése előtt eljuttatni az  egyéb kötelezett számára, és ehhez csatolnia kell a  Családi 
Csődvédelmi Szolgálat internetes honlapjáról erre a célra kialakított formanyomtatványok közül az Are. tv. 1. melléklet 
1.3. pont, 2. pont m) alpont, 2. melléklet 1.2. pont b) és c) alpont szerinti formanyomtatvány lapok, valamint az Are. tv. 
3. melléklet 6–8., 10., 11., 17. és 20. pontja szerinti jognyilatkozatok formanyomtatványát is.

 (2) Ha az egyéb kötelezett az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez a nyomtatványokat, illetve nyilatkozatokat 
vagy az  ő adataira vonatkozó formanyomtatványt nem tölti ki, nem írja alá, akkor az  adós a  rendelkezésére álló 
okiratok alapján az egyéb kötelezett általa ismert adatait tölti ki, és nyilatkozik arról, hogy van-e az egyéb kötelezettel 
szemben pénzfizetésre vagy pénzben kifejezett vagyoni érték szolgáltatására irányuló követelése, és az  egyéb 
kötelezett helytállási kötelezettsége az adós mely tartozásaival összefüggésben keletkezett.

 (3) Ha az egyéb kötelezett az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez nem adja meg az Are. tv. 10. § (1) bekezdésében 
meghatározott nyilatkozatok valamelyikét, akkor az adós az adósságrendezés kezdeményezésekor ezeket a rovatokat 
üresen hagyja.

 (4) A Családi Csődvédelmi Szolgálat az Are. tv. 23. § (1) bekezdése szerinti vizsgálata során az egyéb kötelezett részére 
az adósságrendezési eljárásban történő részvételére vonatkozó felhívást küld az Are. tv. 10. § (2) bekezdés szerinti 
határidő tűzésével, ha
a) az  adósságrendezési eljárás kezdeményezését követően szerez tudomást arról, hogy az  eljárásban egyéb 

kötelezett is érintett,
b) az  adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor az  adós, adóstárs nem nyilatkozott az  egyéb kötelezett 

személyére vonatkozóan,
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c) az  adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor az  adós, adóstárs nem csatolta az  egyéb kötelezett 
nyilatkozatát arról, hogy az egyéb kötelezett az eljárásba az adós mellett részt kíván-e venni, vagy

d) az egyéb kötelezett nyilatkozata hibás, hiányos vagy nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy az Are. tv. 
10. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti melyik kötelezettséget vállalja.

2. § (1) Az  adósságrendezési eljárásban az  adós mellett kötelezettségvállalóként részt vevő egyéb kötelezett köteles 
az  adósságrendezési nyilvántartásba az  Are. tv. 16.  § (2)  bekezdés g)  pont ge)  alpontja alapján bejegyzett adatai 
változását 8 napon belül, írásban bejelenteni
a) az adós, adóstárs, valamint
b) a Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szerve – a bírósági adósságrendezési eljárás alatt a családi 

vagyonfelügyelő –
részére.

 (2) Az  adósságrendezési eljárásban az  adós mellett kötelezettségvállalóként részt vevő egyéb kötelezett köteles 
bejelenteni, ha az adóssal vagy az adóstárssal szemben – a helytállási kötelezettsége teljesítését követő megtérítési 
igénye kivételével – olyan új, pénzfizetésre vagy vagyoni érték bejelentésére vonatkozó igénye keletkezik, amelynek 
értéke járulékokkal együtt meghaladja a 200 000 forintot.

3. §  Az adós helyett kifizetett összegek alapján az adós elleni megtérítési igényt az egyéb kötelezett az adósságrendezés 
lezárását követően érvényesítheti, addig az elévülés nyugszik és a követelés a Polgári Törvénykönyv szerinti ügyleti 
kamattal kamatozik.

4. § (1) Az adósságrendezési eljárásnak az adós halála miatti félbeszakadása nem érinti az adós mellett kötelezettségvállalóként 
részt vevő egyéb kötelezett Are. tv. szerinti kötelezettségvállalása alapján a félbeszakadás előtti időszakra fennálló 
helytállási kötelezettségét.

 (2) Ha az adós halálát követően az adós jogutódjaként az egyéb kötelezett lép be az eljárásba, az adós jogutódjaként 
történő belépését jóváhagyó bírósági határozat jogerőre emelkedésének napján hatálytalanná válik az Are. tv. 10. § 
szerinti nyilatkozata.

5. § (1) A hitelező az Are. tv. 10. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti felhívását az egyéb kötelezetthez az adós fizetési 
késedelme bekövetkeztétől számított 30 nap elteltével küldi meg, postai úton. A felhívásnak tartalmaznia kell, hogy 
az adósságrendezési eljárásban az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett a  felhívás kézhezvételétől 
számított 8 napon belül köteles megfizetni a  hitelezőknek az  adós által elmulasztott törlesztőrészletet, továbbá 
mindaddig köteles a hitelező számára az elmaradt adósságtörlesztést, illetve a kiegészítő törlesztőrészleteket fizetni, 
amíg az adós újra folytatja az esedékes törlesztőrészletek fizetését.

 (2) Ha az  adós újra folytatja az  esedékes törlesztőrészletek fizetését, a  hitelező erről a  tényről legkésőbb 15 napon 
belül értesíti az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettet az (1) bekezdésben meghatározott módon. 
Az egyéb kötelezett az értesítés kézhezvételétől mellőzheti az adós helyett a törlesztőrészletek megfizetését.

 (3) Az  Are. tv. 10.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerint kiegészítő fizetési kötelezettséget is vállaló egyéb kötelezett 
ezt a  kiegészítő fizetési kötelezettségét a  bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, a  bírósági 
adósságrendezési egyezségben, illetve a bírósági adósságtörlesztési határozatban foglaltak szerint köteles teljesíteni, 
külön felhívás nélkül.

6. § (1) Az  adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett – ha a  hitelezőktől olyan felhívást kapott, hogy 
az  adósságrendezési eljárásban az  Are. tv. 10.  § (1)  bekezdés a), b) vagy c)  pontja szerinti kötelezettségvállalása 
alapján fizesse meg az  adós helyett az  elmaradt törlesztőrészletet vagy egyéb fizetési kötelezettséget – az  általa 
az adós helyett teljesített törlesztésekről nyilvántartást vezet.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzíteni kell, hogy az az egyéb kötelezett adós melletti kötelezettségvállalása 
az Are. tv. 10. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontján alapul. Ezt követően fel kell sorolni a hitelezőket, azok összegszerű 
követeléseit és annak alapján a  hitelezőknek kifizetett összegeket, a  kifizetések időpontját, túlfizetés esetén 
pedig a hitelezőktől visszakapott összegeket. A hitelezőknek történő kifizetés összegét, illetve a  túlfizetést követő 
visszafizetések összegét az  átutalási megbízás vagy a  megfizetést más módon igazoló bizonylat másolatával kell 
igazolni.
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 (3) A nyilvántartást az egyéb kötelezett a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a főhitelező felhívására, bírósági 
adósságrendezési eljárásban
a) az egyezségkötés előtt és az egyezség végrehajtása során a családi vagyonfelügyelő felhívására,
b) az adósságtörlesztési eljárásban 90 naponként felhívás nélkül is
a családi vagyonfelügyelőnek köteles bemutatni, és az adósnak is megküldeni.

 (4) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a nyilvántartás vezetésére formanyomtatványt tesz közzé a honlapján.
 (5) A  hitelező az  egyéb kötelezettől befolyt összegekről követelésenkénti csoportosításban nyilvántartást vezet, és 

eszerint módosítja az adóssal, adóstárssal szemben fennálló követelése összegét.

7. §  Ha az adósságtörlesztési időszak végén az Are. tv. 86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felhívás esetén az adós, adóstárs 
és az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett is befizeti a hitelezői igények minimális megtérüléséhez 
szükséges összeget, a családi vagyonfelügyelő az egyéb kötelezettnek a túlfizetést az ismételt záró elszámolás alapján 
hozott bírósági mentesítő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül utalja vissza.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 23/2015. (IX. 4.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (30)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím, az 1. és a 2. melléklet tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (33) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (32)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól 
és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 
17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosítása

1. §  A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és 
a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.)  
PM–IM együttes rendelet (a továbbiakban: Pnyor.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az írásbeli idézés, illetve értesítés átvételét igazoló iratot, vagy a más alkalmas módon – különösen távbeszélőn, 
telefaxon, elektronikus úton – történt idézésről, illetve értesítésről készített feljegyzést – ha az idézett, illetve értesített 
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az eljárási cselekményen nem jelent meg –, továbbá az értesítés sajtóhirdetmény útján történő közzétételét igazoló 
iratot a nyomozási iratokban kell elhelyezni. Az olyan eljárási cselekményre vonatkozó idézés, illetve értesítés átvételét 
igazoló iratot, illetve feljegyzést, amely eljárási cselekményen az  idézett, illetve értesített megjelent, a  nyomozati 
iratok irattári példányában kell elhelyezni.”

2. §  A Pnyor. 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a tanú személyi adatainak zárt kezelését elrendelték, a kihallgatásáról készített jegyzőkönyvben csak a tanú 
azon adatai tüntethetők fel, melyeknek nem kérte zárt kezelését. Minden olyan iratot, amelyből a tanú olyan személyi 
adatai megállapíthatók, melyeknek zárt kezelését kérte, a  nyomozás irataihoz csatolt zárt, hitelesített borítékban 
kell elhelyezni. A személyi adatok zárt kezelésére a jegyzőkönyvben utalni kell. A jegyzőkönyvet a tanú a Be. 166. § 
(5) bekezdése szerint aláírja.
(2) Ha a tanú nevének zárt kezelését is elrendelték, a jegyzőkönyvet és a tanú nevét, valamint egyéb személyi adatait 
tartalmazó zárt borítékot ugyanazzal a sorszámmal kell ellátni. A tanú a jegyzőkönyv egy példányát írja alá, amelyet 
e borítékban kell elhelyezni, a jegyzőkönyv aláíratlan példányait a nyomozás iratai között kell elhelyezni.”

3. §  A Pnyor. a 88. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A Be. 158/B. §–158/D. §-ához
(Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele)
88/A. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére a nyomozó szerv vezetője tesz 
előterjesztést az ügyészhez.
(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele indítványozása iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró nyomozó szerv megnevezését, az ügyirat számát,
b) a bűncselekmény Btk. szerinti megjelölését,
c) a bűncselekmény történeti tényállását,
d) a bűncselekmény gyanúját, illetve az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek 
fennállását alátámasztó bizonyítékokat,
e) javaslatot a Be. 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolításának indítványozására,
f ) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatokat:
fa) IP címet ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszkot,
fb) domain nevet,
fc) URL címet,
fd) portszámot,
g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének, 
telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre jogosult 
nevének és címének a megjelölését.
(3) A  (2)  bekezdés g)  pontja esetében, ha a  tárhelyszolgáltató külföldi, a  székhely szerinti államban működő 
nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.
(4) Ha a  domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a  hozzáférhetetlenné tétel 
elrendelésének feltételei, az erre való utalást is tartalmazza az előterjesztés.
(5) Ha az  elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatok 
megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.
(6) Ha az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy ha 
a  nyomozást a  nyomozó szerv megszüntette, – kivéve, ha a  Be. 569.  § szerinti eljárás lefolytatásának van helye – 
haladéktalanul előterjesztést kell tenni az  ügyészhez a  kényszerintézkedés megszüntetése és az  elektronikus adat 
visszaállítása iránt. Az  előterjesztés megtételére a  nyomozó szerv vezetője jogosult. Az  előterjesztés tartalmára 
a (2) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell.
(7) E § alkalmazásában
1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,
2. elektronikus adat: a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlő hálózat 
útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az  IP cím és URL cím, domain név és portszám alapján 
beazonosítható,
3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a  hozzá tartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely 
hálózati címen érhető el az elektronikus adat,
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4. portszám: a TCP/IP és az UDP, illetve SCTP protokollokban az adott célszerveren a logikai csatlakozást meghatározó 
jelzőszám,
5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az interneten megtalálható elektronikus 
adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy IP cím, a portszám 
és az elérési út a célszerveren.”

4. §  A Pnyor. 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„99.  § A  feljelentés beérkezésétől, illetve a  nyomozó hatóság tagjának észlelésétől számított három napon belül 
az adatok értékelése után dönteni kell
a) a feljelentés áttételéről,
b) a feljelentés elutasításáról,
c) a feljelentés kiegészítéséről, vagy
d) a nyomozás elrendeléséről.”

5. §  A Pnyor. 107/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A feljelentés kiegészítése során – a feljelentéskiegészítés határideje alatt – dönteni kell arról, hogy a bűncselekmény 
elkövetésének gyanúja megállapítható-e. Ha a bűncselekmény gyanúja megállapítható, a nyomozást el kell rendelni, 
ellenkező esetben a feljelentést el kell utasítani.”

6. §  A Pnyor.
 1. 13. §-ában a „bűncselekmény Btk.” szövegrész helyébe a „bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló 

1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi 
C. törvény (a továbbiakban: Btk.)” szöveg,

 2. 19. § (1) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „kettő” szöveg, a „két másodlati” szövegrész helyébe 
az „egy másodlati” szöveg, és az „annyi másolati” szövegrész helyébe az „annyi további másolati” szöveg,

 3. 25.  § (2)  bekezdésében a „nevét, a  kihallgatás” szövegrész helyébe a „nevét, az  előző kihallgatásán felvett 
adataiban történő változásokat, a kihallgatás” szöveg,

 4. 64. § (2) bekezdés b) pontjában a „bűncselekmény Btk.” szövegrész helyébe a „bűncselekménynek az 1978. évi 
IV. törvény vagy a Btk.” szöveg,

 5. 89.  §-át megelőző alcím címében a „160.  §-ához” szövegrész helyébe a „159.  §-ához” szöveg, a „Biztosítási 
intézkedés” szövegrész helyébe a „Zár alá vétel” szöveg,

 6. 89. §-ában a „biztosítási intézkedést megszünteti” szövegrész helyébe a „zár alá vételt feloldja” szöveg,
 7. 118. § (1) bekezdés b) pontjában a „bűncselekmény Btk.” szövegrész helyébe a „bűncselekménynek az 1978. évi 

IV. törvény vagy a Btk.” szöveg,
 8. 120.  § (1)  bekezdésében az „és Btk.” szövegrész helyébe az „és az  1978. évi IV. törvény vagy a  Btk.” szöveg, 

valamint az „a Btk.” szövegrész helyébe az „az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk.” szöveg,
 9. 159.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény  

7. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 79. § (2) bekezdése” 
szöveg,

10. 165. § (2) bekezdés c) pontjában a „bűncselekmény Btk.” szövegrész helyébe a „bűncselekménynek az 1978. évi 
IV. törvény vagy a Btk.” szöveg

lép.

7. §  Hatályát veszti a Pnyor.
1. 19/A. §-a,
2. 30. §-a,
3. 110. §-a és az azt megelőző alcím,
4. 126. § (2) és (3) bekezdése,
5. X. fejezete.
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2. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 
módosítása

8. § (1) A  közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a  továbbiakban: R.) 
a következő 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § (1) Ha a 66/A. § szerinti elektronikus árunyilatkozatot beküldő képviselő és a kezességet vállaló személye 
megegyezik, a  kezességi nyilatkozatot nem kell a  45.  § (1)  bekezdése szerint eredetben benyújtani, ha feltüntetik 
a vámáru-nyilatkozaton a kezességvállalási engedély számát.
(2) Az (1) bekezdés szerint beküldött elektronikus árunyilatkozatot egyúttal az 1. számú mellékletben meghatározott 
kezességi nyilatkozatban foglalt kötelezettségeket tartalmazó nyilatkozatnak is kell tekinteni (elektronikus kezesség), 
melynek elfogadásáról és a  kezesség alapján vámbiztosítékként elfogadott összegről az  alsó fokú vámszerv 
elektronikus üzenetben értesíti az elektronikus árunyilatkozatot beküldő nyilatkozattevőt.
(3) Az (1) bekezdés szerint kezességet vállaló az elektronikus árunyilatkozat benyújtásával elfogadja, hogy a vámhatóság 
által a vámeljáráshoz kapcsolódóan megkövetelt biztosíték összege kerül a kezességvállalási engedélyhez nyújtott 
biztosítékból elkülönítésre.
(4) A (2) bekezdés szerinti kezességvállalás alapján elkülönített biztosítékösszeg 46. § (2) bekezdése alkalmazásával 
történt felszabadításáról az alsó fokú vámszerv elektronikus értesítést küld az elektronikus árunyilatkozatot beküldő 
nyilatkozattevő részére.
(5) A 46. § (3) és (4) bekezdése az elektronikus kezesség tekintetében nem alkalmazható.
(6) Indokolt esetben az  alsó fokú vámszerv megkövetelheti, hogy az  elektronikus árunyilatkozatot beküldő 
a  (2)  bekezdés alapján vállalt kezesség esetén a  kezességi nyilatkozatot eredetben, az  1. számú mellékletben 
meghatározott formában is nyújtsa be részére.”

 (2) Az R. 45. § (1) bekezdésében a „Kezességet csak” szövegrész helyébe a „Kezességet – a 46/A. §-ban foglaltak sérelme 
nélkül – csak” szöveg lép.

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint 
a személygépkocsi-tárolók bérbeadásáról szóló 46/2013. (X. 31.) NGM rendelet módosítása

9. §  A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint a  személygépkocsi-
tárolók bérbeadásáról szóló 46/2013. (X. 31.) NGM rendelet
a) 4. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) és e) pontjában” 

szöveg,
b) 16. § (2) bekezdésében az „egy alkalommal, legfeljebb 3 éves időtartamra” szövegrész helyébe az „– az 5. § 

(2) bekezdésében meghatározott időtartam figyelembevételével –” szöveg
lép.

4. Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási 
kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel 
megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági 
árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 
74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

10. §  Az  üzemeltető részére nyújtott, az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a  nyugtaadási kötelezettség gépi 
kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást 
biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a  hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási 
tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdésében az „összefüggésben a” 
szövegrész helyébe az „összefüggésben – a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat és a behajtási költségátalány 
kivételével – a” szöveg lép.
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5. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos 
termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosítása

11. § (1) Az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a  kockázatos termékek 
meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: Kockázatos termék rendelet) 1. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) A Kockázatos termék rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló  
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosítása

12. §  Az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 4.  § 
(2) bekezdése a következő i)–k) ponttal egészül ki:
(Nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység:)
„i) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó biztonsági 
okmányok, valamint azok alapanyagai és félkész termékei,
j) az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről 
szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti engedéllyel rendelkező biztonsági papír,
k) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti bankjegy- és érmekibocsátás 
keretében szállított termék, ideértve azok alapanyagait és az előállítására szolgáló eszközöket is.”

7. Záró rendelkezések

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

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 23/2015. (IX. 4.) NGM rendelethez
„1. melléklet az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

Vámtarifaszám  Kockázatos élelmiszerek megnevezése

 0201  Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve

 0202  Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

 0203  Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

 0204  Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

 0205  Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

 0206  Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér 
élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

 0207  A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és 
belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

 0208  Más hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy 
fagyasztva

 0209  Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem 
olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, 
szárítva vagy füstölve

 0210  Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében 
tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási 
melléktermékből vagy belsőségből

 0302  Hal frissen vagy hűtve a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

 0303  Fagyasztott hal, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

 0304  Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva

 0401  Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

 0402  Tej és tejszín sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

 0403  Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy 
cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy 
kakaó hozzáadásával is

 0404  Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; máshol nem említett, 
természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával 
is

 0405  Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém)

 0406  Sajt és túró

 0407  Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve

 0408  Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, 
formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával 
is

 0409  Természetes méz

 0701  Burgonya frissen vagy hűtve

 0702  Paradicsom frissen vagy hűtve

 0703
ex. 0703 10 11

 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy 
hűtve

 0704  Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle 
frissen vagy hűtve

 0705  Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve

 0706  Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra 
alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve

 0707  Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve
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 0708  Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve

 0709  Más zöldség frissen vagy hűtve

 0710  Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva

 0711  Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más 
tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

 0712
ex. 0712 90 11

 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

 0713
ex. 0713 10 10
ex. 0713 33 10

 Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is

 0714  Manióka, nyílgyökér, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő- vagy 
inulintartalmú hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, 
szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél

 0801  Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is

 0802  Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is

 0803  Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva

 0804  Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva

 0805  Citrusfélék frissen vagy szárítva

 0807  Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen

 0808  Alma, körte és birs frissen

 0809  Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen

 0810  Más gyümölcs frissen

 0811  Gyümölcs és diófélék nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is fagyasztva, 
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

 0901  Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi 
kávét tartalmazó pótkávé

 0904  Bors (Piper fajta); paprika (Capsicum vagy Pimenta fajta) szárítva, zúzva vagy őrölve

 1006  Rizs

 1007  Cirokmag

 1008
ex. 1008 6000

 Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle

 1101  Búzaliszt vagy kétszeres liszt

 1102  Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével

 1507  Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

 1508  Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

 1509  Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

 1510  Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, 
beleértve a 1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is

 1511  Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

 1512  Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de 
vegyileg nem átalakítva

 1513  Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg 
nem átalakítva

 1514  Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

 1515  Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de 
vegyileg nem átalakítva

 1516  Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, 
közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem 
elkészítve
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 1517  Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző 
zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá 
tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével

 1518  Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, 
hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, 
a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, máshol nem említett állati 
vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan 
keveréke vagy készítménye

 1601  Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a 
termékeken alapuló élelmiszerek

 1602  Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér

 1701  Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban

 1702  Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot 
is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, 
természetes mézzel keverve is; égetett cukor

”
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2. melléklet a 23/2015. (IX. 4.) NGM rendelethez
„2. melléklet az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

Vámtarifaszám  Egyéb kockázatos termékek megnevezése

 0601  Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi 
állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és 
-gyökér, a 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével

 0602 
ex. 0602 10 10 
ex. 0602 20 10

 Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra

0703 10 11 Dughagyma

0712 90 11 Csemege kukorica hibrid vetőmag

0713 10 10 Borsó (Pisum sativum) vetésre

0713 33 10 Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris) vetésre

 2309  Állatok etetésére szolgáló készítmény

 2505  Mindenfajta természetes homok, színezve is, a 26. árucsoportba tartozó fémtartalmú homok 
kivételével

 2517  Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy, út- vagy 
vasútkövezéshez használnak vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek 
hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében 
említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó 
kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is

 2706  Kátrány kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből desztillálva és más ásványi kátrány, 
víztelenítve is, vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is

 2707 
ex. 2707 10 
ex. 2707 20 
ex. 2707 30 
ex. 2707 50

   
Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló 
termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek 
tömegét

 2712  Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, 
más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is

 2715  Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy 
ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási 
maradvány)

 2902 
ex. 2902 20 
ex. 2902 30 
ex. 2902 41 
ex. 2902 42 
ex. 2902 43 
ex. 2902 44

   
  
  
Ciklikus szénhidrogének

 3102  Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer

 3103  Ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer

 3104  Ásványi vagy vegyi káli trágyázószer

 3105  A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy 
vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy 
hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban
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 3403  Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya 
meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő 
készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez 
használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy 
bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal

 3808  Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés-
szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos 
formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett 
szalag, kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír)

 3811 
ex. 3811 11 10 
ex. 3811 11 90 

ex. 3811 19 
ex. 3811 90

   
Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló 
készítmények és más elkészített adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót) 
vagy más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz

 3814  Máshol nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; elkészített lakk- vagy 
festékeltávolítók

 3824 
ex. 3824 71 00
ex. 3824 72 00
ex. 3824 73 00
ex.3824 74 00
ex. 3824 75 00
ex. 3824 76 00
ex. 3824 77 00
ex. 3824 78 00
ex. 3824 79 00
ex. 3824 81 00
ex. 3824 82 00
ex. 3824 83 00
ex. 3824 90 87
ex. 3824 90 92
ex. 3824 90 93
ex. 3824 90 96

 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy 
rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is)

 4401  Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; 
fűrészpor, és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra 
tömörítve is

 4403  Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is

 6101  Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), 
-viharkabát,  
-széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk 
kivételével

 6102  Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt 
is), -viharkabát,  
-széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk 
kivételével

 6103  Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles 
munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy 
hurkolt anyagból

 6104  Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, 
-hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a 
fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

 6105  Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt anyagból
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 6106  Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból

 6107  Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és 
hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

 6108  Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, 
-hálóköntös,  
-fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból

 6109  T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból

 6110  Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

 6111  Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból

 6112  Tréningruha, síöltöny és fürdőruha kötött vagy hurkolt anyagból

 6113  Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha

 6114  Más ruha kötött vagy hurkolt anyagból

 6115  Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós 
harisnyaárut (pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnyát, kötött vagy hurkolt 
anyagból

 6116  Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

 6117  Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, 
ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei

 6201  Férfi- vagy fiú felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), 
-viharkabát,  
-széldzseki és hasonló áruk, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével

 6202  Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt 
is), -viharkabát,  
-széldzseki és hasonló áruk, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével

 6203  Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles 
munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)

 6204  Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, 
-hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág  
(a fürdőruha kivételével)

 6205  Férfi- vagy fiúing

 6206  Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz

 6207  Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, 
-fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru

 6208  Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, 
-hálóing,  
-pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru

 6209  Csecsemőruha és tartozékai

 6210  Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekből készült ruha

 6211  Tréningruha, síöltöny és fürdőruha; más ruha

 6212  Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek 
részei, kötött vagy hurkolt anyagból is

 6213  Zsebkendő

 6214  Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló

 6215  Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli

 6216  Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

 6217  Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok 
részei, a 6212 vtsz. alá tartozók kivételével

 6309  Használt ruha és más használt áru
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 6401  Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz 
sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs 
hozzáerősítve vagy összeállítva

 6402  Más lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel

 6403  Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel

 6404  Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és textilanyag felsőrésszel

 6405  Más lábbeli

 6406  Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, 
sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei

”

2015. évi CXLI. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény módosításáról*

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 84/ZS. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(5) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV.  törvénnyel megállapított 29/B. § 
(2)  bekezdését és 48.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelének 
közlését előíró rendelkezést a  2017. január 1-jét megelőzően megtett nyilatkozatok esetében úgy kell alkalmazni, 
hogy az eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelének hiányában természetes személyazonosító adatait 
és lakcímét kell feltüntetni.”

2. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a következő 210. §-sal egészül ki:
„210. § (1) Az állami adóhatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv 
adatszolgáltatása alapján 2016. július 1-ig hivatalból megállapítja mindazon magánszemélyek adóazonosító jelét, akik 
2016. december 31-ig nem töltik be 25. életévüket és adóazonosító számmal nem rendelkeznek. A magánszemély 
adóazonosító jeléről annak megállapítását követő 45 napon belül az állami adóhatóság az adózó adatszolgáltatásban 
megjelölt lakcímére értesítést küld.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri adatszolgáltatást a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását 
kezelő központi szerv 2016. március 31. napjáig teljesíti, ennek során átadja az  állami adóhatóság részére a  2006. 
január 1. napját megelőzően született, 25. életévüket 2016. december 31-ig be nem töltő állampolgárok családi és 
utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, valamint lakcímét.
(3) Az állami adóhatóság a magánszemély (1) bekezdés szerint megképzett adóazonosító jeléről 2016. november 30. 
napjáig hatósági igazolványt állít ki.”

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

 Áder János s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. szeptember 4-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi 
vagyonfelügyelő részletes feladatairól

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés h) és i) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. A Családi Csődvédelmi Szolgálat általános feladatai

1. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (a továbbiakban: Are. tv.) szabályozott 
adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: CsSz) központi szerve, a CsSz területi 
szervei és az  általuk kijelölt családi vagyonfelügyelők feladata az  Are. tv.-ben meghatározott adósságrendezési 
eljárások alábbi céljainak elősegítése:
a) méltányos adósságrendezés, az adós és hitelezői érdekeinek közelítésével,
b) az adós és hitelezői közötti konszenzus előtérbe helyezése,
c) együttműködés az eljárás szereplői között,
d) az adós fizetési fegyelmének megkövetelése,
e) az adós, adóstárs pénzügyeinek, gazdálkodásának ellenőrzése,
f ) a bírósági adósságrendezési egyezség és a bírósági határozatok végrehajtásának ellenőrzöttsége,
g) az adós személyi és vagyoni körülményeire alapozó egyediesített adósságrendezés,
h) a visszaélési lehetőségek megelőzése, a kötelezettség megszegésének szankcionálása,
i) szabályozott és dokumentált eljárásrend.

2. § (1) A CsSz központi szerve
a) a  természetes személyek adósságrendezési eljárásaival összefüggésben a  lakosság számára a  tájékoztatási 

feladatokat lát el,
b) kormányzati honlapján közzéteszi az eljárással összefüggő tudnivalókat.

 (2) A  CsSz központi szerve alakítja ki és a  honlapján közzéteszi az  adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez, 
valamint az adatváltozások bejelentéséhez szükséges kérelem és annak mellékletei formanyomtatványait, továbbá 
tájékoztatást ad arról, hogy a formanyomtatványok igénybevétele milyen eljárási cselekményeknél kötelező. A CsSz 
központi szerve a formanyomtatványok (a továbbiakban: űrlap) kitöltéséhez útmutatót is közzétesz.

 (3) A CsSz központi szerve az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek számára 2015. október 1-jétől az űrlapok 
kitöltéséhez informatikai formai ellenőrzést végző számítástechnikai program elérését teszi lehetővé a honlapján.

 (4) A  CsSz központi szerve az  adósságrendezési eljárásban a  kérelmek benyújtásával, a  jogok gyakorlásával és 
a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan a leggyakoribb kérdésekre vonatkozóan rendszeresen információkat 
tesz közzé, közérthető és szemléletes módon mutatja be a hiánypótlásra vonatkozó tudnivalókat.

 (5) A CsSz központi szerve működteti az Are. tv. 25. § (4) bekezdése és 39. § (1) bekezdése szerinti hirdetményi rendszert, 
ide értve az aktív hirdetményekből történő keresést támogató informatikai segédprogramokat is. A keresőprogram 
elindításakor figyelmeztetés jelenik meg az adatok Are. tv. 25. § (6) bekezdése és 39. § (4) bekezdése szerinti célhoz 
kötött felhasználásának követelményéről és a jogosulatlan adatkezelés és adatgyűjtés jogkövetkezményeiről.

3. § (1) A CsSz központi szerve közzéteszi a CsSz honlapján a CsSz területi szerveinek nevét, elérhetőségét. A CsSz honlapjára 
történő hivatkozást a kormányzati honlapon is el kell helyezni.

 (2) A CsSz központi szerve az igazgatási szolgáltatási díjak, valamint az Are. tv. 88. §-a szerinti nyilvántartásba-vételi díj és 
követeléskezelési díj befizetéséhez a honlapján közzéteszi a kincstári pénzforgalmi számlaszámát.

 (3) Az Are. tv. 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatási feladatokat a CsSz központi szerve látja el, ebből a célból 
a  honlapján közzéteszi a  CsSz központi és területi szervei közötti feladatkör-megosztásra vonatkozó és a  területi 
szervek illetékességének meghatározásához szükséges információkat.

 (4) Az  Are. tv. 11.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti feladatok közül a  papíralapú és az  elektronikus iratnyilvántartásra, 
az  iratok biztonságos tárolására, kezelésére, archiválására a  CsSz központi szerve országosan egységes, integrált 
informatikai rendszert működtet.
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 (5) A  CsSz területi szerve látja el az  illetékességébe tartozó ügyekben az  adósságrendezési eljárásban részt vevő 
személyekkel és szervezetekkel történő kapcsolattartás ügyviteli és szervezési feladatait, az  iratok kezelését, 
rendszerezését.

4. §  Ha e rendelet a CsSz illetékes területi szervéről rendelkezik, azon az adósnak, adóstársnak az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezésekor a  lakcímnyilvántartásban szereplő, bejelentett lakóhelye – magyarországi lakóhely hiányában 
magyarországi tartózkodási helye – szerint illetékes területi szervet kell érteni. Ez  a  szabály irányadó akkor is, ha 
az adós lakóhelye vagy magyarországi tartózkodási helye megváltozik.

5. §  A bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezési ügyek iratanyagának megőrzéséről, digitalizálásáról, archiválásáról, 
valamint az Are. tv.-ben, más jogszabályban és az iratkezelési szabályzatban, jogszabályban meghatározott határidő 
elteltével történő selejtezéséről a CsSz illetékes területi szerve gondoskodik.

6. §  Az adósságrendezéssel összefüggő, az Are. tv. 26. §-ában meghatározott kötelezettségeknek az adós, adóstárs általi 
megszegése esetén – az  erre utaló tények, körülmények megjelölésével és a  bizonyítékok csatolásával – a  CsSz 
illetékes területi szervét kell írásban megkeresni. A bírósági eljárás kezdeményezése érdekében a CsSz területi szerve 
intézkedik.

2. Az adósságrendezési nyilvántartással összefüggő feladatok

7. § (1) Az adósságrendezési nyilvántartásba (a továbbiakban: ARE nyilvántartás) történő bejegyzés és a bejegyzett adatok 
javítása, kiegészítése a CsSz illetékes területi szerve – bírósági adósságrendezési eljárás alatt a családi vagyonfelügyelő 
– feladata. Az ARE nyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg szkennelt vagy digitalizált formában fel kell tölteni 
a bejegyzés alapjául szolgáló határozatot vagy más dokumentumot is az ARE nyilvántartás dokumentumtárába.

 (2) Az  ARE nyilvántartásba történő bejegyzéssel összefüggő hozzáférési jogosultságokra, az  adatok feltöltésének 
ellenőrzésével, a  hibajavításokkal összefüggő eljárásrendre, az  ARE nyilvántartás adatainak jogszabályban 
meghatározott idő elteltével történő archiválására a CsSz központi szerve módszertani ajánlást ad ki.

 (3) Az ARE nyilvántartásban az adósságrendezési eljárásra, az adósra, adóstársra és az adós mellett az adósságrendezési 
eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettre vonatkozó adatok és a dokumentumok törlése – a CsSz illetékes 
területi szervének kezdeményezése alapján – a CsSz központi szervének feladata.

 (4) A bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezési eljárásban a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi 
CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) Melléklet II. fejezet 1. pont 1.1. és 1.6. alpontjában meghatározott adattartalmat 
– a 10. § (3) bekezdése szerinti eltéréssel – 5 munkanapon belül kell teljesíteni, a központi hitelinformációs rendszert 
(a továbbiakban: KHR) működtető pénzügyi vállalkozás által megállapított adatszerkezetben.

3. A hitelezők biztosítékaival összefüggő rendelkezések

8. § (1) A hitelezői követelésnek az óvadék tárgyából az Are. tv. 27. §-a alapján történő közvetlen kielégítése esetén
a) bíróságon kívüli adósságrendezés esetén a CsSz adós lakóhelye szerint illetékes területi szervét,
b) bírósági adósságrendezési eljárás esetén a családi vagyonfelügyelőt
kell az óvadék jogosultjának 8 napon belül írásban értesítenie.

 (2) Az értesítésben meg kell jelölni az óvadékkal biztosított követelést, az óvadék tárgyának értékét és az elszámolást 
követően az adóst megillető összeget.

 (3) Ha az  adós az  elszámolással nem ért egyet vagy az  óvadék tárgyából történő kielégítés jogszerűségét vitatja, 
ezt az  igényét külön peres eljárás keretében érvényesítheti, és erről a  CsSz illetékes területi szervét – bírósági 
adósságrendezés esetén pedig a családi vagyonfelügyelőt – értesíti.

 (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti értesítésre, illetve a (3) bekezdés szerinti eljárás megindítására és jogerős befejezésére 
vonatkozó iratokat az ARE nyilvántartás dokumentumtárába fel kell tölteni.
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4. A hatósági nyilvántartásokkal összefüggő rendelkezések

9. §  Az adósságrendezési eljárásra vonatkozó tények – Are. tv. 26. § (5) bekezdésében, valamint 35. § (7) bekezdésében 
említett – közhiteles nyilvántartásokba történő bejegyzése és törlése iránt a CsSz illetékes területi szerve intézkedik.

II. FEJEZET
BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

5. Az adósságrendezés főhitelezőnél történő kezdeményezésével összefüggésben a KHR-be történő 
adatszolgáltatással összefüggő feladatok

10. § (1) A KHR tv. 2. § (1) bekezdés f ) pont 6. alpontja szerinti referenciaadat-szolgáltatói feladatokat a CsSz központi szerve 
a CsSz területi szervei útján látja el.

 (2) A CsSz központi szerve – az Are. tv. 17. § (7) bekezdése alapján a KHR részére történő adatszolgáltatás céljából – a KHR-t 
működtető pénzügyi vállalkozás által rendszeresített formanyomtatványt közzéteszi a pénzügyi intézmények számára, 
és ebben tájékoztatást ad a kitöltés technikai feltételeiről is. A formanyomtatványt és az annak kitöltéséhez szükséges 
tudnivalókat a  CsSz központi szerve közzéteszi azon az  internetes felületén is, ahová a  központi hitelinformációs 
rendszerbe történő továbbítás céljából a  pénzügyi intézmények feltöltik az  adósságrendezés kezdeményezésével 
összefüggő adatokat.

 (3) A  pénzügyi intézménytől az  Are. tv. 17.  § (7)  bekezdése alapján kapott adatot a  CsSz referenciaadat-szolgáltatói 
feladatokat ellátó központi szerve elektronikus úton, az adat beérkezésétől számított 3 munkanapon belül továbbítja 
a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás részére, a KHR tv.-ben meghatározott adattartalommal, a (2) bekezdésben 
említett formanyomtatványon és a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás által megállapított adatszerkezetben.

6. Az adósságrendezés iránti kérelem és mellékleteinek a Családi Csődvédelmi Szolgálat általi 
megvizsgálása

11. § (1) Ha az adósnak nincs főhitelezője, és az Are. tv. 22. § (2) bekezdése szerint benyújtott kérelmét nem a lakóhelye szerinti 
CsSz területi szervénél nyújtja be, a területi szerv az adós értesítése mellett haladéktalanul intézkedik az ügy áttétele 
iránt az illetékes CsSz területi szervhez.

 (2) Az adósságrendezés iránti kérelem és mellékletei Are. tv. 22. § (3) bekezdés, és Are. tv. 23. § szerinti megvizsgálását 
a CsSz illetékes területi szerve végzi, és ő teljesíti az Are. tv. 23. § (2) bekezdése szerinti értesítést a főhitelező pénzügyi 
intézmény részére – postai úton és egyidejűleg faxon vagy elektronikus úton szkennelve is – továbbá postai úton 
az adósnak is megküldi a vizsgálatok lefolytatásáról szóló igazolást.

 (3) Az Are. tv. 24. §-a szerinti környezettanulmány elvégzésében a természetes személyek adósságrendezési eljárásában 
az  adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott CsSz területi szerv közreműködik, az említett jogszabályban meghatározott eljárásrend 
szerint.

 (4) Ha az adós, az adóstárs a CsSz illetékes területi szervénél írásban bejelenti, hogy az adósságrendezési eljárás iránti 
kérelmet visszavonja, és csatolja az arra vonatkozó igazolást, hogy erről az egyéb kötelezetteket is értesítette, a CsSz 
területi szerve az adósságrendezési eljárás iránti kérelem visszavonására vonatkozó kérelmet – az eljárással összefüggő 
iratokkal együtt – haladéktalanul továbbítja az illetékes bírósághoz.

 (5) Ha a CsSz illetékes területi szervének az Are tv. 23. §-a szerinti vizsgálata – így különösen a KHR adatbetekintés vagy 
KHR adatszolgáltatás – azzal az eredménnyel jár, hogy az adós az adósságrendezési eljárás megindítása érdekében 
már korábban másik kezdeményezést is benyújtott, és az  adósságrendezés kezdeményezésének joghatása beállt, 
a CsSz területi szerve az ezt igazoló okiratot az adósságrendezési eljárással összefüggő iratokkal együtt haladéktalanul 
továbbítja az illetékes bírósághoz.

 (6) A (4) és (5) bekezdés, továbbá az Are. tv. 25. § (1) bekezdése szerinti esetekben a környezettanulmány elkészítése iránt 
csak akkor kell intézkedni, ha a bíróság az adósságrendezési eljárás kezdeményezése iránti kérelmet nem utasította el 
vagy az eljárást megszüntette.
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7. A hirdetményi rendszerrel összefüggő feladatok

12. § (1) Az Are. tv. 25. § (4) bekezdése szerinti hirdetményben közzé kell tenni az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi 
szerv nevét, címét, elektronikus és postai elérhetőségét is.

 (2) A 2. § (5) bekezdésében meghatározott hirdetményi rendszerben a hirdetmények szövegének közzététele, valamint – 
az adósságrendezés iránti kérelmet elutasító jogerős bírósági végzésre tekintettel – a hirdetmény szövegének a CsSz 
honlapjáról történő eltávolítása és a korábbi hirdetmény visszavonásáról szóló hirdetmény közzététele iránt a CsSz 
illetékes területi szerve intézkedik.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti hirdetményi állományban az  adósra, adóstársra vonatkozó hirdetmények gyűjtése iránti 
megkereséseket a  jogosultság igazolásával – közigazgatási szerv, bíróság, közjegyző és más jogszabályban 
feljogosított állami vagy önkormányzati szerv esetén a  feladatkör és az  adatkérés jogalapjának megjelölésével – 
a CsSz illetékes területi szervéhez kell benyújtani. A megkeresés teljesítése, illetve a betekintés biztosítása ingyenes. 
A megkeresésekre és azok teljesítésére vonatkozó adatokat a CsSz területi szerve nyilvántartja.

 (4) Az Are. tv. 25. § (5) bekezdése szerinti archív hirdetményi adatállományban az Are. tv. 29. § (3) bekezdése szerinti 
visszavonó hirdetményt is el kell helyezni, a visszavonó hirdetmény közzétételétől számított 30. napon belül.

 (5) A hirdetményt az archív hirdetményi állományból törölni kell
a) az Are. tv. 25. § (5) bekezdés szerinti 10 éves időszak lejártának utolsó napján,
b) a (4) bekezdésben említett visszavonó hirdetmény archív állományba helyezésétől számított 10 éves időszak 

utolsó napján.
 (6) Az archív hirdetményi állományból történő törlés iránt – a CsSz illetékes területi szerve kezdeményezésére – a CsSz 

központi szerve intézkedik.

8. Folyamatban lévő végrehajtási eljárásokkal és végrehajtáson kívüli zálogértékesítésekkel 
összefüggő feladatok

13. § (1) Az  Are. tv. 28.  § (1), (2) és (4)  bekezdése szerinti, a  végrehajtást foganatosító szerv részére történő bejelentési 
kötelezettség teljesítése a CsSz illetékes területi szervének feladata, amelyet az Are. tv. 25. § (4) bekezdése szerinti 
hirdetmény közzétételével egyidejűleg tesz meg postai úton, és – amennyiben az adat rendelkezésére áll – egyidejűleg 
faxon és szkennelve elektronikus levélben is.

 (2) A CsSz illetékes területi szerve az (1) bekezdésben meghatározott módon értesítést küld az Are. tv. 28. § (4) bekezdése 
szerint bírósági végrehajtáson kívüli értékesítést végző zálogjogosultnak, kivéve, ha hivatalos tudomása van arról, 
hogy az adós a bejelentést már megtette.

 (3) Az adósságrendezési eljárásban felhívás ellenére részt nem vevő Are. tv. 5. § 18. pontja szerinti egyéb kötelezettel 
szemben az Are. tv. 28. § (3) bekezdése szerint folytatódó végrehajtások során behajtott összegekről szóló tájékoztatást 
a végrehajtást kérő
a) az Are. tv. 4. § (5) bekezdés szerinti követelmények szerint elektronikus úton, vagy
b) postai úton és szkennelt elektronikus levélben vagy faxon küldi meg a CsSz illetékes területi szervének.

 (4) A  (2) bekezdés szerinti értesítésben meg kell jelölni az adós és az egyéb kötelezett természetes személyazonosító 
adatait, és annak az adósságrendezési eljárásnak az ARE nyilvántartás szerinti ügyazonosítóját, amelyben az egyéb 
kötelezett nem élt a részvétel lehetőségével.

9. Intézkedések az adós halála esetén

14. §  Ha az adós az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtását követően meghal és nincs adóstárs, a bíróságon 
kívüli adósságrendezési eljárás félbeszakad, az  adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai fennmaradnak, 
a jogosult az óvadékból történő kielégítési jogát nem gyakorolhatja. Az ügygondnok kirendelése iránt a CsSz illetékes 
területi szerve keresi meg a bíróságot.
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10. Bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás

15. §  A CsSz illetékes területi szerve a főhitelező Are. tv. 30. § (8) bekezdése szerinti értesítése alapján jegyzi be a bíróságon 
kívüli adósságrendezési megállapodással összefüggő adatokat az  ARE nyilvántartásba és tölti fel a  megállapodást 
digitalizált formában az ARE nyilvántartás dokumentumtárába.

11. Sikertelen bíróságon kívüli adósságrendezés

16. § (1) A CsSz illetékes területi szerve végzi
a) a bíróságon kívüli adósságrendezés Are. tv. 25. § (2) bekezdése szerinti sikertelen kezdeményezése tényének, 

valamint a  bíróságon kívüli adósságrendezés Are. tv. 31.  §-a szerinti sikertelen lefolytatása tényének 
ARE nyilvántartásba történő bejegyzésével,

b) az  ARE nyilvántartásba történő bejegyzésről az  Are. tv. 31.  § (3)  bekezdésében felsorolt szervezetek, illetve 
személyek értesítésével, valamint

c) a sikertelenül kezdeményezett vagy a sikertelenül lefolytatott bírósági adósságrendezés következményeképpen 
az adós kérelmének, a kérelem mellékleteinek az illetékes bíróság részére történő megküldésével

összefüggő feladatokat.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a CsSz illetékes területi szerve az Are. tv. 31. és 39. §-a alkalmazásával – a bírósági 

adósságrendezési eljárás megindításával összefüggő hirdetmény közzétételével egyidejűleg – az  adós bírósági 
adósságrendezési eljárás iránti kérelmét és mellékleteit, a  családi vagyonfelügyelő kijelölését tartalmazó okiratot, 
továbbá az  ARE nyilvántartás bejegyzéseiről szóló kivonatot és a  bejegyzés alapjául szolgáló dokumentumokat 
az Are. tv. 31. § (5) bekezdésében meghatározott módon küldi meg az illetékes bíróság részére.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  hirdetményben a  CsSz központi szerv erre a  célra nyitott kincstári számlájának 
számát kell megadni a nyilvántartásba vételi díjak befizetéséhez, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az átutaláskor 
az adósságrendezési ügy ARE nyilvántartás szerinti ügyazonosítóját és a befizetés jogcímét kell megadni a közlemények 
rovatban.

III. FEJEZET
BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

12. A családi vagyonfelügyelővel összefüggő szabályok

17. § (1) A családi vagyonfelügyelő és annak helyettese kijelölése iránt a CsSz területi szerve intézkedik, ennek során figyelembe 
veszi a kijelölésre kerülő személyek ügyterhelését. A családi vagyonfelügyelő kijelöléséről a bíróság számára küldött 
értesítést a  CsSz illetékes területi szervének vezetője írja alá. Az  értesítésben ügyszámként az  adósságrendezési 
ügy ARE nyilvántartás szerinti ügyazonosító számát kell megadni. A  bíróság számára meg kell küldeni a  családi 
vagyonfelügyelő, annak helyettese és a szakmai munkacsoport tagjai összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatát 
is.

 (2) A családi vagyonfelügyelő kijelölésével egyidejűleg kell intézkedni a családi vagyonfelügyelő feladatellátását segítő, 
az Are. tv. 14. §-a szerinti szakmai munkacsoport felállításáról is. A szakmai munkacsoport egyidejűleg több családi 
vagyonfelügyelő feladatellátását is támogathatja.

 (3) A családi vagyonfelügyelő és a szakmai munkacsoport tevékenységének közvetlen irányítása a CsSz területi szerve 
vezetőjének feladata, a CsSz központi szerve szakmai felügyelete mellett.

 (4) A  családi vagyonfelügyelő és helyettese kijelöléséről, az  említett személyek közös postai, fax és elektronikus 
levelezési elérhetőségéről, az adott adósságrendezési ügyre vonatkozó ügyszám megjelölésével a CsSz területi szerve 
tájékoztatja az ismert hitelezőket és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezetteket is.

 (5) Az  Are. tv. 12.  § (3)  bekezdés szerinti elektronikus adatszolgáltatás teljesítése a  CsSz illetékes területi szervének 
feladata.

18. § (1) A családi vagyonfelügyelő és helyettese számára a CsSz területi szerve olyan ügyrendet alakít ki, hogy a helyettes 
a  családi vagyonfelügyelő akadályoztatása esetén jár el önállóan, egyébként a  családi vagyonfelügyelő számára, 
annak irányítása mellett végez előkészítő tevékenységet.
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 (2) A családi vagyonfelügyelő visszahívása esetén a helyettes visszahívásáról akkor kell intézkedni, ha
a) a kizárási ok az ő személyével összefüggésben is fennáll,
b) ha a jogszabálysértő tevékenység, illetve a mulasztás az ő tevékenységének is betudható, vagy
c) a helyettes tartósan keresőképtelen vagy más rendkívüli ok miatt nem tudja a feladatát ellátni.

 (3) A (2) bekezdés szerinti esetben a CsSz területi szerve a kijelölést visszavonja, és ennek megfelelően módosítja az adott 
ügyre vonatkozóan a  családi vagyonfelügyelői kijelölést, és azt haladéktalanul megküldi a  bíróságnak, az  ismert 
hitelezőknek és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezetteknek.

13. Bírósági adósságrendezési eljárással összefüggő hirdetmény

19. § (1) Az Are. tv. 39. §-a szerinti, a bírósági adósságrendezési eljárás elrendelésével összefüggő hirdetményben közzé kell 
tenni az adós lakóhelye szerinti illetékes CsSz területi szerv elektronikus és postai elérhetőségét is.

 (2) A hirdetmény szövegének a 2. § (5) bekezdése szerinti hirdetményi rendszerben történő közzététele, a hirdetmény 
szövegének a CsSz honlapjáról történő eltávolítása iránt a családi vagyonfelügyelő intézkedik.

 (3) Ha a  bírósági adósságrendezési eljárást a  bíróság megszünteti, a  családi vagyonfelügyelő a  végzés jogerőre 
emelkedésétől számított 8 napon belül intézkedik a  hirdetmény szövegének a  honlapról történő eltávolítása, és 
az archív hirdetményi dokumentum-állományba történő áthelyezése iránt.

 (4) A bírósági adósságrendezési eljárásban az Are. tv. 39. § (1) bekezdése alapján közzétett hirdetmény CsSz honlapról 
az Are. tv. 39. § (3) bekezdése szerinti öt éves időszak leteltét követő eltávolítása és archív hirdetményi adatállományba 
történő elhelyezése a családi vagyonfelügyelő – a családi vagyonfelügyelő megbízatásának megszűnését követően 
a CsSz illetékes területi szerv – feladata.

14. Végrehajtási eljárásokkal összefüggő intézkedések

20. §  A családi vagyonfelügyelő az  Are. tv. 43.  §-a szerinti értesítéssel egyidejűleg a  végrehajtást foganatosító 
hatóságot értesíti, és felkéri arra, hogy 5 napon belül szolgáltasson adatot az adóssal, adóstárssal, kezessel, illetve 
zálogkötelezettel szemben folyamatban lévő, és az  Are. tv. értelmében felfüggesztésre kerülő végrehajtási eljárás 
során lefoglalt vagyonról, követelésekről, az adós részére folyósításra kerülő juttatásokra vonatkozóan a  levonások 
folytatásának leállításáról, az adós számláira vonatkozóan a megterhelések leállításáról, a végrehajtást kérőnek ki nem 
fizethető, a végrehajtói letéti számlán kezelt összegekről, a bírósági letétben kezelt eszközökről és az Are. tv. 43. §-a 
alapján foganatosított értékesítésekről.

15. Az adós halála a bírósági adósságrendezés alatt

21. § (1) Ha az  adós meghal és nincs adóstárs, a  családi vagyonfelügyelő az  Are. tv. 42.  § (4)  bekezdése szerinti bejelentés 
kézhezvételétől számítva haladéktalanul értesíti a hitelezőket arról, hogy a bírósági adósságrendezési eljárás az adós 
halála miatt félbeszakadt, de az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai a bíróság döntéséig fennmaradnak.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől az óvadékkal biztosított követelés jogosultja az óvadékból történő 
kielégítési jogát nem gyakorolhatja.

 (3) Az  ügygondnok kirendelése iránt a  családi vagyonfelügyelő az  (1)  bekezdés szerinti intézkedésekkel egyidejűleg 
keresi meg a  bíróságot, és tájékoztatást ad a  CsSz központi szervének azon kincstári számlaszámáról, ahonnan 
az ügygondnok díja és a költségtérítése kifizetésre kerül.

 (4) A  bíróság által kirendelt ügygondnok átveszi az  adóst az  adósságrendezési eljárásban megillető értesítéseket, 
küldeményeket, ezeket a családi vagyonfelügyelő számára bemutatja, de nem jogosult az adós nevében jognyilatkozat 
megtételére, az adós vagyonával, pénzeszközeivel történő rendelkezésre.

16. Eljárás megszüntetésének kezdeményezése

22. §  Az Are. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti vagy más olyan esetben, amikor az adósságrendezési kérelem elutasításának 
vagy az adósságrendezési eljárás megszüntetésének van helye,
a) az adósságrendezés iránti kérelem elutasítását a CsSz területi szerve,
b) az adósságrendezési eljárás megszüntetését a kijelölt családi vagyonfelügyelő
kezdeményezi az illetékes bíróságnál.
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17. A bírósági adósságrendezési eljárás lezárásával összefüggő intézkedések

23. §  A bírósági adósságrendezési eljárás lezárásával összefüggő, a KHR tv. Mellékletének II. fejezet 1. pont 1.6. alpontjában 
meghatározott adatot a  családi vagyonfelügyelő haladéktalanul felölti a  CsSz központi szerve által erre a  célra 
kifejlesztetett internetes felületre. A feltöltött adatokat a CsSz központi szerve 3 munkanapon belül továbbítja a KHR-t 
kezelő pénzügyi vállalkozás részére a KHR tv.-ben meghatározott módon, a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás 
által rendszeresített formanyomtatványon.

IV. FEJEZET
AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB NEMPERES ELJÁRÁSOK

24. § (1) Az Are. tv. 35. alcíme szerinti, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnésének bírósági 
megállapítására irányuló kérelmet a CsSz illetékes területi szervénél kell előterjeszteni.

 (2) Ha a  bíróság jogerős végzéssel megállapítja a  bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatályának 
megszűnését, az erre vonatkozó adatot a CsSz illetékes területi szerve jegyzi be az ARE nyilvántartásba, és a végzést 
elhelyezi az ARE nyilvántartás dokumentumtárában.

25. §  A 24. §-ban foglaltakat kell alkalmazni az Are. tv. 36. alcíme szerinti, a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya 
megszűnésének bírósági megállapítására irányuló eljárásban is.

26. §  Az Are. tv. 37. alcíme szerinti, az adóst mentesítő határozat hatályon kívül helyezését kezdeményező kérelem esetén 
a bíróság a CsSz területi szervét keresi meg a mentesítő határozattal összefüggő adósságrendezési eljárás iratainak 
megküldése iránt, és határozatát kézbesíti a CsSz területi szervének is.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti 
vagy lakáshasználati díj meghatározásáról

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) adós, adóstárs: a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. 

tv.) 5. § 1. és 5. pontja szerinti természetes személyek;
b) fél lakószoba: a  lakószobának megfelelő ismérvekkel rendelkező helyiség azzal, hogy hasznos alapterülete 

meghaladja a hat négyzetmétert, tizenkét négyzetméternél azonban nem lehet nagyobb; kettő fél lakószobát 
egy lakószobaként kell figyelembe venni;
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c) félkomfortos lakóingatlan: a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő ingatlan;

d) hasznos alapterület: a nettó alapterület azon része, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter;
e) közeli hozzátartozó: az Are. tv. 5. § 30. pontja szerinti természetes személy;
f ) lakásbérleti (lakáshasználati) díj: az adós által a lakóingatlan használatáért a bérbeadó, használatba adó számára 

a szerződésben meghatározott rendszerességgel fizetendő díj;
g) lakásbérleti szerződés: a bérlő és a bérbeadó között a bérlő elhelyezésére szolgáló lakóingatlan bérbeadására 

megkötött szerződés;
h) lakáshasználati szerződés: lakáshasználatot biztosító egyéb visszterhes szerződés;
i) lakóingatlan: lakóház, lakás, lakáscélra igazoltan használt üdülőépület zártkerti épület vagy tanya;
j) lakószoba: olyan fűthető, melegpadlóval, ablakkal rendelkező helyiség, amelynek legalább egy két méter 

széles ajtó és ablak nélküli falfelülete van, hasznos alapterülete legalább tizenkét, legfeljebb azonban 
huszonöt négyzetméter; a huszonöt négyzetméter feletti hasznos alapterületet, ha az meghaladja a tizenkét 
négyzetmétert, akkor további lakószobaként, ha pedig meghaladja a  hat négyzetmétert, akkor további fél 
lakószobaként kell figyelembe venni;

k) méltányolható lakásigény: az Are. tv. 5. § 40. pontja és az e rendelet szerinti feltételeknek megfelelő jellemzőkkel 
rendelkező, legalább félkomfortos lakóingatlan;

l) nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben 
számított területe.

2. Méltányolható lakásigény

2. §  Méltányolható a lakásigény, ha a lakóingatlan lakószobáinak száma, hasznos alapterülete, forgalmi értéke a 3. §-ban 
és az 1. mellékletben foglalt feltételeknek megfelel.

3. § (1) A méltányolható lakásigény mértéke az adós és a vele közös háztartásban élő adóstárs, illetve közeli hozzátartozók 
száma alapján a következő:
a) egy személy esetében legfeljebb egy lakószoba;
b) két személy esetén legfeljebb kettő lakószoba;
c) három személy esetén legfeljebb kettő lakószoba és egy fél lakószoba;
d) négy személy esetében legfeljebb kettő lakószoba és két fél lakószoba.

 (2) Minden további személy esetén fél lakószobával nő a méltányolható lakásigény mértéke, azonban az öt lakószobát 
nem haladhatja meg. Ha a  lakásban a  nappali, az  étkező és a  konyha osztatlan közös térben van, és hasznos 
alapterületük meghaladja az ötven négyzetmétert, azt két lakószobaként kell figyelembe venni.

 (3) A méltányolható lakásigénynek való megfelelés vizsgálata során a közös háztartásban élők számát a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány bemutatásával kell igazolni.

 (4) Gyermektelen házaspár esetében a  méltányolható lakásigény meghatározásánál legfeljebb két – egy gyermekes 
házaspár esetén további egy – születendő gyermeket is figyelembe kell venni, ha a házaspár erre a gyermekvállalásra 
és az adott lakóingatlanra vonatkozóan a lakásépítési támogatással vagy a családok otthonteremtési kedvezményével 
összefüggésben korábban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett, és ezt a kötelezettséget még nem tudta teljesíteni.

 (5) A méltányolható lakóingatlan forgalmi értékét az 1. melléklet tartalmazza. Az összegek lakóház esetében a telekárat 
is tartalmazzák. A lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlan meghatározása érdekében az 1. mellékletben 
meghatározott forgalmi értéktől 5%-kal felfelé eltérést kezdeményezhet az adós, ha azt igazolt, kivételes méltánylást 
igénylő egyéni vagy családi körülményei vagy a településrész sajátosságai indokolják.

3. Lakásbérleti (lakáshasználati) díj meghatározása

4. §  Az adós és a vele közös háztartásban élő adóstárs és közeli hozzátartozók lakhatásának biztosítására vonatkozóan 
olyan írásban megkötött lakásbérleti vagy lakáshasználat szerződést lehet figyelembe venni, amely szerint a bérlő 
a lakóingatlanba a közeli hozzátartozóján és az élettársán kívül más személyt nem fogadhat be, a lakást életvitelszerűen 
használja, továbbá a bérlő a lakóingatlant vagy annak egy részét albérletbe vagy használatba nem adhatja.
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5. § (1) A lakásbérleti díjat, illetve a lakás használatáért fizetendő ellenértéket a lakás céljára szolgáló, legalább félkomfortos 
lakóingatlan komfortfokozata, hasznos alapterülete, az  ingatlan állapota és a  települések szerinti elhelyezkedése 
alapján, legfeljebb a  2.  melléklet szerinti összeggel kell figyelembe venni és az  adósságrendezési eljárás során 
elszámolni. Az  elszámolható összeg évente, a  Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves átlagos 
fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben növekszik, először 2016. január 1-jétől.

 (2) Az e §-ban meghatározott mértékektől felfelé eltérést akkor kezdeményezhet az adós, ha azt kivételes méltánylást 
igénylő, igazolt egyéni vagy családi körülmények vagy a településrész sajátosságai indokolják, és az eltérés mértéke 
nem haladhatja meg az 5%-ot.

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez

A méltányolható lakóingatlan forgalmi érték

Lakó- 
szobák 
száma

Lakóingatlan 
hasznos 

alapterületének 
mérete (m2)

Budapesten 
(ezer forintban)

Budapesti 
agglomerációban* 

(ezer forintban)

Megyei jogú városokban és 
azok agglomerációjában** 

(ezer forintban)

Más városokban 
(ezer forintban)

Községekben 
(ezer forintban)

1 <35  8 000  7 200  5 200  5 100 4 000

1,5 35–50 11 250  9 200  7 600  7 000 4 500

2 45–60 12 750 10 200  7 700  7 600 5 500

2,5 55–70 14 750 11 000  9 300  8 100 6 000

3 65–80 17 000 13 000 11 000 10 000 7 000

3,5 75–90 22 000 15 500 14 000 12 000 7 500

4 85–105 26 000 17 500 16 000 13 000 8 500

 * Budapesti agglomeráció alatt a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú mellékletében felsorolt településeket 
kell érteni.
** Megyei jogú városi agglomeráció alatt azokat a településeket kell érteni, amelyek közigazgatási határa a megyei jogú város közigazgatási határától közúton vagy 
vasúton legfeljebb 15 km.
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2. melléklet a 241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez

Lakásbérleti díj vagy a lakás használatáért fizetendő ellenérték

méret
lakószobák 

száma
Budapesten 

Ft/m2 

Budapesti 
agglomerációban* 

Ft/m2

Megyei jogú városokban 
és azok agglomerációjában** 

Ft/m2

Más 
városokban 

Ft/m2

Községekben 
Ft/m2

1. <55 m2 1–2 1400*** 1100*** 1100*** 800*** 600***

2. 55–80 m2 2,5–3 1300*** 1000*** 1000*** 700*** 500***

3. 80 m2< 3+ 1100***  900***  900*** 700*** 500***

 * Budapesti agglomeráció alatt a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú mellékletében felsorolt településeket 
kell érteni.
 ** Megyei jogú városi agglomeráció alatt azokat a településeket kell érteni, amelyek közigazgatási határa a megyei jogú város közigazgatási határától közúton vagy 
vasúton legfeljebb 15 km.
*** Az „<55m²” és az „55–80 m²” kategóriák esetében a lakásbérleti díj maximuma a méret határértékre (55 m² illetve 80 m²) az adott kategória és az eggyel nagyobb 
méret kategória Ft/m² értékek számtani átlaga alapján számolt összeg.
Az „55–80 m²” és a „>80m²” kategóriák esetében a lakásbérleti díj maximuma elérheti a méret határértékre (55 m² illetve 80 m²) az adott kategória és az eggyel kisebb 
méret kategória Ft/m² értékek számtani átlaga alapján számolt összeget.

A Kormány 243/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a központosított 
illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 
62/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A foglalkoztató)
„c) az egyéni járulék és a személyi jövedelemadó megállapításához kapcsolódóan a foglalkoztatóval foglalkoztatási 
jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, illetve jogszabály alapján biztosítottnak 
minősülő olyan természetes személyek nyilatkozatát, akiknek vagy akikhez kapcsolódóan a biztosítási jogviszonnyal 
összefüggésben a foglalkoztató kifizetést teljesít (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), valamint a foglalkoztatót 
terhelő közterheket befolyásoló nyilatkozatokat,”
(papír alapon, eredeti példányban, a  megküldött dokumentumok összesítő jegyzékével együtt küldi meg a  Kincstárnak 
legkésőbb az azok beérkezését, átvételét követő harmadik munkanapig.)

 (2) Az Ávr. 62/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  foglalkoztató által megküldött levonást, letiltást, közvetlen bírósági felhívást a  Kincstár a  számfejtésben 
érvényesíti, vagy ha a levonás, letiltás, közvetlen bírósági felhívás érvényesítése akadályba ütközik, erről haladéktalanul 
értesíti a foglalkoztatót. Ha a levonást, letiltást, közvetlen bírósági felhívást közvetlenül a Kincstár kapja meg, ennek 
tényéről haladéktalanul értesíti a foglalkoztatót és azokat az okiratban foglaltak alapján érvényesíti.”

 (3) Az Ávr. 62/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  foglalkoztató által megküldött levonást, letiltást, közvetlen bírósági felhívást a  Kincstár a  számfejtésben 
érvényesíti, vagy ha a levonás, letiltás, közvetlen bírósági felhívás érvényesítése akadályba ütközik, erről haladéktalanul 
értesíti a foglalkoztatót. Ha a levonást, letiltást, közvetlen bírósági felhívást közvetlenül a Kincstár kapja meg, ennek 
tényéről haladéktalanul értesíti a foglalkoztatót és azokat az okiratban foglaltak alapján érvényesíti.”
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2. §  Az Ávr. 62/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62/B. § (1) Az illetményszámfejtő programban a foglalkoztató egyedi adatrögzítés vagy a Kincstár által meghatározott 
tartalom és struktúra szerinti csoportos adatátadás útján rögzíti
a) a biztosítotti bejelentéshez és az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez szükséges adatokat,
b) a  foglalkoztatott alkalmazási okiratainak adatait, azok adatváltozásait és ehhez kapcsolódóan a  személyi 
jövedelemadó és a járulékfizetési kötelezettség megállapítására, valamint foglalkoztatási jogviszony esetén a korábbi 
jogviszonyra vonatkozó adatokat,
c) a számfejtéshez szükséges, alakilag, tartalmilag jogszabálynak megfelelően kitöltött okmányok, bizonylatok adatait 
és mindezek adatváltozásait,
d) a jogviszony megszűnése esetén a jogviszony megszűnéséhez vagy megszüntetéséhez, az okirat előállításához és 
a kapcsolódó elszámoláshoz szükséges adatokat, valamint
e) az olyan levonásokat, amelyek jogosultja a foglalkoztató.
(2) A foglalkoztató
a) a  foglalkoztatott munkából való távolmaradását a  számfejtést befolyásoló munkaidő nyilvántartás vezetéséhez 
kötődően,
b) a mozgóbért annak felmerülésekor
az illetményszámfejtő programban rögzíti úgy, hogy az  annak a  hónapnak a  számfejtése keretében figyelembe 
vehető legyen, amely hónapra tekintettel a személyi juttatás kifizetésre kerül (a továbbiakban: tárgyhavi számfejtés.)
(3) Ha a  tárgyhavi számfejtést követően bekövetkező ok miatt a  korábbi számfejtés módosítása szükséges, ennek 
tényéről a  következő havi számfejtés időpontjáig a  foglalkoztató tájékoztatja a  foglalkoztatottat. A  különbözetet 
legkésőbb a tárgyhót követő hónap személyi juttatásaival egyidejűleg kell számfejteni.
(4) Jogalap nélküli kifizetés esetén a jogszabály, a végrehajtható okirat vagy a foglalkoztatott hozzájárulása alapján 
történő levonásról – ha az más módon nem térült meg és személyi juttatás számfejtésére még sor kerül – a foglalkoztató 
írásban tájékoztatja a Kincstárt. A levonást a Kincstár érvényesíti.
(5) A foglalkoztató az Art. 16. § (4) bekezdése szerinti, a foglalkoztatottak bejelentésével kapcsolatos kötelezettségét 
és az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti, a személyi juttatásokat terhelő, továbbá azokkal összefüggésben felmerülő, 
az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási kötelezettségét és azok önellenőrzését a Kincstár útján teljesíti.”

3. §  Az Ávr. 62/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jogszabályban, illetve az  alapján a  foglalkoztató által meghatározott bérfizetési napon kifizetésre kerülő 
személyi juttatások bruttó összegét, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz és a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásának összegét, az apákat megillető távolléti díjat és az azokat terhelő levonásokat 
a Kincstár a tárgyhavi számfejtés keretében – a foglalkoztató által a 62/B. § alapján rögzített adatok alapulvételével – 
a tárgyhónap utolsó munkanapján állapítja meg.”

4. § (1) Az Ávr. 62/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár a személyi juttatások kifizetése teljesítéséhez
a) az  államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti elszámoláshoz szükséges adattartalmú, rovatonként 
legyűjtött fizetési jegyzék összesítőt és levonási összesítőt,
b) foglalkoztatottankénti fizetési jegyzéket és
c) az átutaláshoz szükséges adatállományt
készít, amelyet legkésőbb a jogszabályban meghatározott bérfizetési napot megelőző legalább második munkanapig 
elektronikus úton megküld a  foglalkoztatónak és – az  államháztartás önkormányzati alrendszerében  – a  kifizetést 
teljesítő szervnek is (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kifizető).”

 (2) Az Ávr. 62/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti kötelezettségét a kifizető oly módon teljesíti, hogy az átutalására vonatkozó 
– a  fizetési számlája terhére teljesítendő, az  illetményszámfejtő programban előkészített – csoportos átutalási 
megbízást benyújtja a  Kincstárnak, illetve a  fizetési számláját vezető hitelintézetnek. E  rendelkezéstől a  központi 
költségvetési szerv foglalkoztató kivételével a Kincstárral kötött megállapodás eltérően rendelkezhet.”

5. §  Az Ávr. 62/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kincstár a  személyi juttatások, az  adók és a  járulékok felhasználásáról az  államháztartási számviteli 
kormányrendelet számviteli elszámolásainak megfelelően könyvelési értesítőt készít, amelyet tárgyhavi számfejtésnél 
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a tárgyhónapot követő hónap ötödik munkanapjáig, a 62/C. § (3) bekezdése szerinti esetben a számfejtés napi zárását 
követő munkanapon a foglalkoztató rendelkezésére bocsát.”

6. §  Az Ávr. 62/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62/G.  § A  Kincstár a  jogviszony megszüntetésére vagy megszűnésének megállapítására vonatkozó foglalkoztatói 
intézkedés alapján végelszámolást készít, és azt, továbbá a foglalkoztatotti jogviszonyra vonatkozóan jogszabályban 
előírt igazolásokat a  jogviszony megszüntetésének vagy megszűnésének időpontjához igazodóan papír alapon 
megküldi a foglalkoztatónak.”

7. §  Az Ávr. 62/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kincstár az általa készített, az Art. 46. § (1) bekezdése szerinti összesített igazolást és az (1) bekezdés szerinti 
nyilatkozatok alapján elkészített elszámolást az  annak foglalkoztatott részére történő átadására jogszabályban 
meghatározott határnapot megelőző ötödik munkanapig megelőzően átadja a foglalkoztatónak.”

8. §  Az Ávr. 115/F. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  ellenőrzési jelentés alapján az  ellenőrzött szerv vezetője a  végrehajtásért felelős személyeket kijelölő és 
a  végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készít. Az  ellenőrzött szerv vezetője az  intézkedési terv 
szerinti intézkedéseket köteles az abban meghatározott határidőre végrehajtani és arról a vizsgálatvezetőt írásban 
tájékoztatni.”

9. §  Az Ávr. 181/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A mozgóbér számfejtésére és a helyi önkormányzat foglalkoztató esetében az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti 
bevallási kötelezettség teljesítésére 2015. december 31-éig az  e  rendeletnek a  2015. október 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

10. §  Az Ávr. a következő 181/B. §-sal egészül ki:
„181/B. § (1) A Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, 
a Kincstár, valamint a heves megyei székhelyű helyi önkormányzatok, társulások és az általuk irányított költségvetési 
szervek esetében a 2015 szeptemberére és októberére járó személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó kiadások 
számfejtési feladatai és az ezzel összefüggő kifizetőhelyi feladatok ellátása tekintetében a 62–62/I. §-t a következő 
eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a 62/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti okiratot nem kell megküldeni a Kincstár részére,
b) a foglalkoztatott szervezeti egységének funkcionális bontás számát nem kell megküldeni a Kincstár részére,
c) a 62/B. § (1) bekezdése szerinti megállapodás nem köthető,
d) a fizetési jegyzéken szereplő adatok jogszerűségének ellenőrzésére a foglalkoztató nem köteles,
e) a 62/E. § (1) bekezdése szerinti könyvelési értesítőt a tárgyhavi számfejtés esetében a számfejtés zárását követő 
hónap ötödik munkanapjáig, a 62/C. § (3) bekezdése szerinti esetben a számfejtés napi zárást követő munkanapon 
küldi meg a foglalkoztatónak,
f ) a számfejtés során nem kell alkalmazni a 62/A. § (5) és (6) bekezdését, valamint a 62/B. § (2)–(5) bekezdését,
g) az Art. 46. § (1) bekezdése szerinti összesített igazolást a helyi önkormányzat és a társulása esetében – a munkáltató 
megbízásából – a Kincstár írja alá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatók a foglalkoztatott 2015. augusztus 31-ét követő munkából való távolmaradását 
a számfejtést befolyásoló munkaidő nyilvántartás vezetéséhez kötődően az illetményszámfejtő programban rögzítik 
úgy, hogy az  annak a  hónapnak a  számfejtése keretében figyelembe vehető legyen, amely hónapra tekintettel 
a személyi juttatás kifizetésre kerül.
(3) Ha a 2015 szeptemberére és októberére járó személyi juttatás tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően 
bekövetkező ok miatt a korábbi számfejtés módosítása szükséges, ennek tényéről az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatók 
legkésőbb a 62/C. § (1) bekezdése szerinti következő havi számfejtés időpontjáig tájékoztatják a  foglalkoztatottat. 
A különbözetet legkésőbb a tárgyhót követő hónap személyi juttatásaival egyidejűleg kell számfejteni.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti foglalkoztatók a  2015 szeptembere vagy októbere tekintetében felmerülő mozgóbért 
annak felmerülésekor állapítják meg és az  illetményszámfejtő programban a  számfejtést befolyásoló munkaidő 
nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódóan úgy rögzítik, hogy az a tárgyhavi számfejtés keretében figyelembe vehető 
legyen.”
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11. §  Az Ávr.
 1. 1. § 3. pontjában a „költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „jogi személy” szöveg,
 2. 5. § (4) bekezdésében az „a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.” szövegrész helyébe 

az „az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is. Az alapító okirat módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt változatát nem kell aláírni, azon a Kincstár igazolja, hogy az alapító okirat egységes 
szerkezetbe foglalt változata megfelel az alapító okirat módosítások szerinti tartalmának.” szöveg,

 3. 13. § (1) bekezdés g) pontjában a „helyettesítés rendjét” szövegrész helyébe a „helyettesítés rendjét (ideértve 
–  a  költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a  tisztség 
ideiglenesen nincs betöltve – az általános helyettesítés rendjét)” szöveg,

 4. 54. § (6) bekezdésében a „mindaddig nem” szövegrész helyébe a „nem” szöveg, az „a 61. § (9) bekezdése szerinti 
egyeztetés nem történt meg” szövegrész helyébe az „az intézkedés 61/A. § (5) bekezdése szerinti jóváhagyására 
nem került sor” szöveg,

 5. 62. § (1) bekezdés c) pontjában a „31. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Art. 31. § (2) bekezdése” szöveg,
 6. 62. § (1) bekezdés d) pontjában a „levonások, letiltások” szövegrész helyébe a „levonások, letiltások, közvetlen 

bírósági felhívások” szöveg,
 7. 62. § (1) bekezdés f ) pontjában a „teljesítése,” szövegrész helyébe a „teljesítése és” szöveg,
 8. 62/A. § (2) bekezdés e) pontjában a „letiltások, levonások” szövegrész helyébe a „levonások, letiltások, közvetlen 

bírósági felhívások” szöveg,
 9. 62/C. § (3) bekezdésében a „foglalkoztató” szövegrész helyébe a „jogszabályban, illetve az alapján a foglalkoztató” 

szöveg,
10. 62/D. § (2) bekezdésében a „foglalkoztató” szövegrész helyébe a „kifizető” szöveg,
11. 62/D.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „juttatásokat, a  levonásokat és a  letiltásokat,” szövegrész helyébe 

a „juttatásokat és levonásokat,” szöveg,
12. 62/H.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „foglalkoztatottak jövedelemigazolását” szövegrész helyébe 

a „foglalkoztatottaknak az Art. 46. § (1) bekezdése szerinti összesített igazolását” szöveg,
13. 62/H. § (3) bekezdésében az „elkészített jövedelemigazolást, járulékigazolást” szövegrész helyébe az „elkészített, 

az  Art. 46.  § (1)  bekezdése szerinti összesített igazolást” szöveg, az „A jövedelemigazolást, járulékigazolást” 
szövegrész helyébe az „Az Art. 46. § (1) bekezdése szerinti összesített igazolást” szöveg,

14. 62/I.  § (1)  bekezdésében a  „meghatározott statisztikai és a  központosított illetményszámfejtést érintő” 
szövegrész helyébe a „meghatározott, központosított illetményszámfejtést érintő statisztikai és” szöveg,

15. 115/E. §-ában a „115/D. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „115/D. §-ban” szöveg,
16. 123. § (7) bekezdésében a „d)” szövegrész helyébe az „e)” szöveg,
17. 167/C. § (1) bekezdés d) pontjában az „egységes szerkezetű alapító okirat” szövegrész helyébe az „alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata” szöveg,
18. 167/C.  § (5)  bekezdésében a „belül” szövegrész helyébe a „belül, az  (1)–(4)  bekezdésben és a  167/E.  §-ban 

meghatározott dokumentumok egy példányának csatolásával” szöveg, a „Kincstárnak” szövegrészek helyébe 
a „Kincstárhoz” szöveg,

19. 167/E.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat (módosító okirat), 
valamint a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat,” szövegrész helyébe az „a módosító 
okirat és az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata,” szöveg,

20. 167/J.  § (2)  bekezdés 9.  pontjában a „módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata vagy” 
szövegrész helyébe az  „alapító okirata, módosító okirata és az  alapító okirat módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt változata, továbbá” szöveg,

21. 167/K.  § (2)  bekezdésében az „az alapító okirat módosításáról és az  egységes szerkezetű alapító okiratáról, 
valamint” szövegrész helyébe a „módosító okiratáról, az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt változatáról és” szöveg

lép.

12. § (1) Hatályát veszti az Ávr.
1. 13.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „– ha azt az  alapítás óta módosították, a  hatályos, egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratának –” szövegrész,
2. 62/C. § (2) bekezdésében a „ , letiltásokat” szövegrész,
3. 62/D. § (3) bekezdésében az „a foglalkoztató a  (2) bekezdés a) pontja szerinti vizsgálat során hibát, eltérést 

tapasztal, vagy” szövegrész,
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4. 62/D. § (5) bekezdésében a „ , letiltást” szövegrész,
5. 62/F.  §-ában az  „a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó foglalkoztatók vonatkozásában” 

szövegrész,
6. 115/F. § (2) bekezdés e) pontjában az „ennek keretében a kincstári ellenőrzés során a 115/D. § (1) bekezdés 

d) pontja szerinti javaslatokat, megtett intézkedéseket vagy azok elmulasztásának okát,” szövegrész.
 (2) Hatályát veszti az Ávr.

1. 62/A. § (2) bekezdés a) pontja,
2. 62/A. § (4)–(6) bekezdése,
3. 62/D. § (2) bekezdés a) pontja,
4. 87. § (3) bekezdése,
5. 181/A. §-a,
6. 181/B. §-a.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése, a 2–7. §, a 9. §, a 11. § 10. pontja, a 12. § (1) bekezdés 3. pontja, valamint (2) bekezdés 1–3. és 

6. pontja 2015. november 1-jén lép hatályba.
 (3) A 12. § (2) bekezdés 5. pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytele-
nített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá-
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy 
faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny 
Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut 
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) 
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék, 
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelő-
levél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi 
a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé-
seket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem 
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett 
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvény-
telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített bélyegző

Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe 
H–2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
adószám: 22535524–2–13 

14.

feliratú bélyegző elveszett, használata 2015. augusztus 
19-től érvénytelen.

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:

900345 (Markóné Boronyák Csilla)

903368 (Bukovics Nikolett)

903692 (Tóth Józsefné)

sorszámú üzletkötői igazolványok használata 2015. július 
30-tól érvénytelen;

és

2335251–2335300 (Véninger Szabolcs)

2274451–2274500 (Boros Andrea)

sorszámú szigorú számadású nyomtatvány használata 2015. 
augusztus 18-tól érvénytelen.

*

A Melody Motor Media Kft. (1031 Budapest, Péter u. 6.) 
bejelentése:

CT3E A 4984157–4984200

sorszámú készpénzfizetési számlatömb elveszett, használata 
2015. szeptember 4-től érvénytelen.

*
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A  Generali Zrt. bejelentései:

2015. VI. 1.–VII. 31. közötti időszakban az alábbi nyomtatványok 
elvesztek, használatuk érvénytelen:

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Csekktömb – Első díjas 74921805 74921805

Csekktömb – Első díjas 364022311 364022311

Csekktömb – Első díjas 368604261 368604292

Csekktömb – Első díjas 369889083 369889155

Csekktömb – Első díjas 378972491 378972501

Csekktömb – Első díjas 385016122 385016407

Csekktömb – Első díjas 385389480 385389600

Csekktömb – Első díjas 385393603 385393610

Csekktömb – Első díjas 387267757 387267922

Csekktömb – Első díjas 398443980 398443980

Csekktömb – Első díjas 736535616 736535661

Csekktömb – Első díjas 736535685 736535740

Csekktömb – Első díjas 736535764 736535867

Csekktömb – Első díjas 736535881 736535881

Csekktömb – Első díjas 736586179 736586179

Csekktömb – Első díjas 736740810 736740810

Csekktömb – Első díjas 736740834 736740872

Csekktömb – Első díjas 736740896 736740896

Csekktömb – Első díjas 736740913 736741103

Csekktömb – Első díjas 737225949 737226201

Csekktömb – Első díjas 737241819 737242102

Csekktömb – Első díjas 737252015 737252022

Csekktömb – Első díjas 737261312 737261903

Csekktömb – Első díjas 737265811 737265828

Csekktömb – Első díjas 744413841 744413906

Csekktömb – Első díjas 744414196 744414196

Csekktömb – Első díjas 747922403 747922403

Csekktömb – Első díjas 748423419 748423426

Csekktömb – Első díjas 748423464 748423464

Csekktömb – Első díjas 748423488 748423488

Csekktömb – Első díjas 748423574 748423574

Csekktömb – Első díjas 748426670 748426670

Csekktömb – Első díjas 748426687 748426694

Csekktömb – Első díjas 748426704 748426711

Csekktömb – Első díjas 748426735 748426735

Csekktömb – Első díjas 748426742 748426742

Csekktömb – Első díjas 748426759 748426759

Csekktömb – Első díjas 748426773 748426773

Csekktömb – Első díjas 748426797 748426797

Csekktömb – Első díjas 748426814 748426814

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Csekktömb – Első díjas 748426821 748426845

Csekktömb – Első díjas 748426852 748426852

Csekktömb – Első díjas 748426869 748426869

Csekktömb – Első díjas 748426890 748426890

Csekktömb – Első díjas 748426900 748426900

Csekktömb – Első díjas 748680926 748681790

Csekktömb – Első díjas 748686915 748687473

Csekktömb – Első díjas 748689028 748689028

Csekktömb – Első díjas 748689619 748689901

Csekktömb – Első díjas 748690592 748691108

Csekktömb – Első díjas 748691768 748693777

Csekktömb – Első díjas 748696567 748696990

Csekktömb – Első díjas 748697410 748697702

Csekktömb – Első díjas 748699182 748699182

Csekktömb – Első díjas 748700127 748700701

Csekktömb – Első díjas 748712245 748713545

Csekktömb – Első díjas 748732494 748732504

Csekktömb – Első díjas 748765528 748765573

Csekktömb – Első díjas 748765724 748765786

Csekktömb – Első díjas 748813164 748813164

Csekktömb – Első díjas 748814206 748814206

Csekktömb – Első díjas 748814316 748814354

Csekktömb – Első díjas 748814842 748814842

Csekktömb – Első díjas 748815087 748815290

Csekktömb – Első díjas 748815472 748815575

Csekktömb – Első díjas 748815733 748815836

Csekktömb – Első díjas 748815915 748816356

Csekktömb – Első díjas 748816514 748816686

Csekktömb – Első díjas 748816772 748817278

Csekktömb – Első díjas 748817436 748817948

Csekktömb – Első díjas 748818217 748818217

Csekktömb – Első díjas 748818389 748818389

Csekktömb – Első díjas 748818743 748818781

Csekktömb – Első díjas 748818987 748819005

Csekktömb – Első díjas 748819218 748821305

Csekktömb – Első díjas 748821594 748821594

Csekktömb – Első díjas 749082118 749082400

Csekktömb – Első díjas 749351252 749351441

Csekktömb – Első díjas 749351867 749352174

Csekktömb – Első díjas 749358077 749358101

Csekktömb – Első díjas 749423522 749423522

Csekktömb – Első díjas 749426130 749426130

Csekktömb – Első díjas 749440912 749440912

Csekktömb – Első díjas 749441281 749441281
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Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Csekktömb – Első díjas 749441470 749441487

Csekktömb – Első díjas 749444583 749444583

Csekktömb – Első díjas 749444734 749444734

Csekktömb – Első díjas 749449038 749449045

Csekktömb – Első díjas 749457530 749457561

Csekktömb – Első díjas 749467041 749467041

Csekktömb – Első díjas 749729213 749729282

Csekktömb – Első díjas 749729361 749729378

Csekktömb – Első díjas 749729763 749729804

Csekktömb – Első díjas 749729907 749730127

Csekktömb – Első díjas 749730330 749730385

Csekktömb – Első díjas 749730512 749730622

Csekktömb – Első díjas 750331117 750331131

Csekktömb – Első díjas 751288012 751288043

Csekktömb – Első díjas 751288067 751288098

Csekktömb – Első díjas 751288122 751288122

Csekktömb – Első díjas 754301318 754301459

Csekktömb – Első díjas 754301473 754301497

Csekktömb – Első díjas 754301514 754301514

Csekktömb – Első díjas 754301576 754301576

Csekktömb – Első díjas 754301590 754301600

Csekktömb – Első díjas 754604817 754604893

Csekktömb – Első díjas 756196110 756196110

Csekktömb – Első díjas 756357645 756357645

Csekktömb – Első díjas 756357779 756357779

Csekktömb – Első díjas 757133398 757133501

Csekktömb – Első díjas 762975862 762975862

Csekktömb – Első díjas 763627919 763628202

Csekktömb – Első díjas 763750514 763750806

Csekktömb – Első díjas 765799986 765799986

Csekktömb – Első díjas 766183157 766183157

FULA Ajánlat 1 PÉ 32823852 32823852

FULA Ajánlat 1 PÉ 32823916 32823916

FULA Ajánlat 1 PÉ 32823922 32823922

FULA Ajánlat 1 PÉ 32826356 32826356

FULA Ajánlat 1 PÉ 32833253 32833253

FULA Ajánlat 1 PÉ 32833319 32833319

FULA Ajánlat 1 PÉ 32833548 32833549

FULA Ajánlat 1 PÉ 32833787 32833787

FULA Ajánlat 1 PÉ 32836051 32836051

FULA Ajánlat 1 PÉ 32836748 32836750

FULA Ajánlat 1 PÉ 32837050 32837050

FULA Ajánlat 1 PÉ 32858632 32858632

FULA Ajánlat 1 PÉ 32858826 32858826

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

FULA Ajánlat 1 PÉ 32860056 32860056

FULA Ajánlat 1 PÉ 32860083 32860083

FULA Ajánlat 1 PÉ 32937749 32937750

FULA Ajánlat 1 PÉ 32937798 32937798

FULA Ajánlat 1 PÉ 32937892 32937892

FULA Ajánlat 1 PÉ 32937894 32937894

FULA Ajánlat 1 PÉ 32937899 32937899

FULA Ajánlat 1 PÉ 32947875 32947884

FULA Ajánlat 1 PÉ 32948671 32948671

LTP elsődíjas csekk 1851256 1851258

LTP elsődíjas csekk 1851261 1851265

LTP elsődíjas csekk 1851267 1851270

LTP elsődíjas csekk 1851568 1851572

LTP elsődíjas csekk 1851575 1851579

LTP elsődíjas csekk 1851591 1851592

LTP elsődíjas csekk 1851604 1851606

LTP elsődíjas csekk 1851612 1851612

LTP elsődíjas csekk 1853614 1853617

LTP elsődíjas csekk 1975019 1975021

LTP elsődíjas csekk 1975026 1975026

LTP elsődíjas csekk 2025794 2025796

LTP elsődíjas csekk 2025799 2025801

LTP elsődíjas csekk 2066976 2066977

LTP elsődíjas csekk 2072671 2072671

LTP elsődíjas csekk 2072672 2072672

LTP elsődíjas csekk 2072693 2072694

LTP elsődíjas csekk 2130502 2130502

LTP elsődíjas csekk 2130528 2130528

LTP elsődíjas csekk 2130617 2130617

LTP elsődíjas csekk 2130620 2130620

LTP elsődíjas csekk 2130623 2130623

LTP elsődíjas csekk 2130626 2130627

LTP elsődíjas csekk 2130741 2130741

LTP elsődíjas csekk 2130749 2130752

LTP elsődíjas csekk 2247114 2247114

LTP elsődíjas csekk 90143794 90143794

LTP elsődíjas csekk 91851589 91851593

LTP elsődíjas csekk 91851595 91851609

LTP elsődíjas csekk 91851611 91851618

LTP elsődíjas csekk 91852544 91852545

Nyugtatömb 1408576 1408600

Nyugtatömb 2127751 2127751

Nyugtatömb 2127753 2127774

Nyugtatömb 2164826 2164826
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Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Nyugtatömb 2164828 2164834

Nyugtatömb 2164836 2164850

Nyugtatömb 2208631 2208631

Nyugtatömb 2208646 2208650

Nyugtatömb 75767746 75767770

Nyugtatömb 75809571 75809595

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50004292671 50004292671

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50008157022 50008157022

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50008623088 50008623088

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50009296766 50009296766

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50009615156 50009615156

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50009841995 50009841995

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50009858018 50009858018

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010022398 50010022398

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010370251 50010370251

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010432625 50010432632

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010518431 50010518431

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010669166 50010669173

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010670348 50010670348

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010671583 50010671583

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010671600 50010671600

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010686642 50010686642

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010746021 50010746038

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010746076 50010746083

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010768382 50010768382

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010768416 50010768416

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010791289 50010791296

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010802028 50010802035

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010814380 50010814397

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010834319 50010834319

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010907044 50010907051

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010927987 50010927987

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010928847 50010928847

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010931540 50010931540

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010940380 50010940380

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010975234 50010975234

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010979702 50010979702

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010987039 50010987039

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010993302 50010993302

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50010993395 50010993395

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011018460 50011018477

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011018501 50011018518

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011026986 50011026986

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011038750 50011038750

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011060199 50011060199

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011092992 50011093003

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011101825 50011101825

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011107292 50011107292

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011192188 50011192188
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Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011242850 50011242867

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011263354 50011263354

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011287033 50011287033

Szig.elektronikus 
ajánlatszám

50011415616 50011415616

Vonalkódos ajánlatszám 53643502079 53643502079

Vonalkódos ajánlatszám 53643511125 53643511125

Vonalkódos ajánlatszám 53643571868 53643571868

Vonalkódos ajánlatszám 53643576052 53643576052

Vonalkódos ajánlatszám 53643576863 53643576887

Vonalkódos ajánlatszám 53643606276 53643606276

Vonalkódos ajánlatszám 53643695496 53643695496

Vonalkódos ajánlatszám 53643695568 53643695568

Vonalkódos ajánlatszám 53643695977 53643695977

Vonalkódos ajánlatszám 53643695991 53643695991

Vonalkódos ajánlatszám 53643701175 53643701175

Vonalkódos ajánlatszám 53643715549 53643715549

Vonalkódos ajánlatszám 53643736634 53643736634

Vonalkódos ajánlatszám 53643740187 53643740204

Vonalkódos ajánlatszám 53643741580 53643741607

Vonalkódos ajánlatszám 53643748893 53643748893

Vonalkódos ajánlatszám 53643749306 53643749306

Vonalkódos ajánlatszám 53643749485 53643749485

Vonalkódos ajánlatszám 53643803253 53643803253

Vonalkódos ajánlatszám 53643803260 53643803301

Vonalkódos ajánlatszám 53643803507 53643803507

Vonalkódos ajánlatszám 53643804010 53643804106

Vonalkódos ajánlatszám 53643804120 53643804137

Vonalkódos ajánlatszám 53643804216 53643804302

Vonalkódos ajánlatszám 53643804632 53643804632

Vonalkódos ajánlatszám 53643804711 53643804807

Nyomtatvány típus név Sorszámtól Sorszámig

Vonalkódos ajánlatszám 53643804955 53643804955

Vonalkódos ajánlatszám 53643819588 53643819588

Vonalkódos ajánlatszám 53643822157 53643822157

Vonalkódos ajánlatszám 53643822188 53643822205

Vonalkódos ajánlatszám 53643824795 53643824805

Vonalkódos ajánlatszám 53643827255 53643827255

Vonalkódos ajánlatszám 53643852271 53643852271

Vonalkódos ajánlatszám 53643883602 53643883602

Vonalkódos ajánlatszám 53643951387 53643951404

Vonalkódos ajánlatszám 53643951538 53643951538

Vonalkódos ajánlatszám 53643960093 53643960103

Vonalkódos ajánlatszám 53643960251 53643960251

Vonalkódos ajánlatszám 53643960646 53643960653

Vonalkódos ajánlatszám 53643960835 53643960835

Vonalkódos ajánlatszám 53643961207 53643961207

Vonalkódos ajánlatszám 53643961317 53643961403

Vonalkódos ajánlatszám 53643961520 53643961520

Vonalkódos ajánlatszám 53643961623 53643961623

Vonalkódos ajánlatszám 53644090344 53644090351

Vonalkódos ajánlatszám 53644095253 53644095253

Vonalkódos ajánlatszám 53644158855 53644158855

Vonalkódos ajánlatszám 53644182478 53644182478

Vonalkódos ajánlatszám 53644314725 53644314725

Vonalkódos ajánlatszám 53644333557 53644333557

Vonalkódos ajánlatszám 53644380274 53644380274

Vonalkódos ajánlatszám 53644389929 53644390008

Vonalkódos ajánlatszám 53644448826 53644448826

Vonalkódos ajánlatszám 53644464480 53644464480

Vonalkódos ajánlatszám 53644472614 53644472621

Vonalkódos ajánlatszám 53644474513 53644474513

Vonalkódos ajánlatszám 53644674672 53644674672

Vonalkódos ajánlatszám 53644709781 53644709781
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II. GAZDASÁGII. GAZDASÁG

JOGSZABÁLYOK 252/2015. (IX. 8.)  
Korm. rendelet

A Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról  ............... 1990

253/2015. (IX. 8.)  
Korm. rendelet

Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten 
megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról  ................................................................................................. 1991

A NEMZETGAZDASÁGI 
MINISZTER 
KÖZLEMÉNYE

A nemzetgazdasági  
 közleménye

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2015. augusztus 1. és 
2015. augusztus 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt 
utazási vállalkozók jegyzékéről  ................................................................. 1993
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A Kormány 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
a Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.2., 
17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Jászfényszaru város közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 05/144, 05/65, 05/66, 05/92, 05/96, 05/95, 05/94, 05/71, 05/105, 05/106, 05/73, 05/74, 05/6, 
05/19 helyrajzi számok alatt nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások 
jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő ipari telephely, infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági 
eljárásokban a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja 
fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez

A jászfényszarui ipari telephely kialakításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 11. területrendezési hatósági eljárások,
 12. földmérési hatósági eljárások,
 13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
 14. hírközlési hatósági eljárások,
 15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
 16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 17. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
 19. közegészségügyi hatósági eljárások,
 20. földvédelmi hatósági eljárások,
 21. azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükségesek,
 22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete
az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0801/303 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten, illetve az  ebből 
a  földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra 



1992 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám 

kerülő üzem és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással 
függenek össze.

2. §  A Kormány az  1.  § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

4. §  Az 1. § szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez

Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskemét területén megvalósuló gyárának 
megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
eljárások

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 11. területrendezési hatósági eljárások,
 12. földmérési hatósági eljárások,
 13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
 14. hírközlési hatósági eljárások,
 15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
 16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
 18. közegészségügyi hatósági eljárások,
 19. erdővédelmi hatósági eljárások,
 20. földvédelmi hatósági eljárások,
 21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési 

eljárások,
 22. azok az  1–21.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  § szerinti beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükségesek,
 23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

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. augusztus 1. és 2015. augusztus 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók 
jegyzékéről

2015. augusztus 1. és augusztus 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett 
és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások 

Hoppytravel Kft.
1082 Budapest, Üllői út 40. fszt.1.
tel.: +36-1-783-3545
fax: +36-1-783-3041
eng. szám: U-001663
Bejegyzés dátuma: 2015. 08. 17.
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Mistraltravel-Line Kft.
6000 Kecskemét, Zimay László u. 16.
tel.: +36-76-481-614
fax: +36-76-507-337
eng. szám: U-001664
Bejegyzés dátuma: 2015. 08. 31.

Travelmania Kft. 
8500 Pápa, Korvin u. 22. I. em. 5. 
tel.: +36-70-365-1127
fax: –
eng. szám: U-001662
Bejegyzés dátuma: 2015. 08. 17.

2015. augusztus 1. és augusztus 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása 
szerint utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre módosítottak az alábbi vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2015. augusztus 1. és augusztus 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása 
szerint utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosítottak az alábbi vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2015. augusztus 1. és augusztus 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából 
kérelemre visszavont engedélyek

MISTRAL Utazásszervezési és Kereskedelmi Kft.
6000 Kecskemét, Mérleg út 17.
tel.: +36-76-481-614
fax: +36-76-506-123
eng. szám: R00299/1992/1999
Bejegyzés dátuma: 2015. 08. 31.

2015. augusztus 1. és augusztus 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából – 
jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2015. augusztus 1. és augusztus 31. 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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III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGYIII. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

JOGSZABÁLYOK 21/2015. (VIII. 28.) 
NGM rendelet

Egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmoni-
zációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és 
szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  ................ 1996

257/2015. (IX. 10.)  
Korm. rendelet

A gyakorlati képzés költségeinek a  szakképzési hozzájárulás 
terhére történő elszámolásánál  figyelembe vehető gyakorlati 
képzési normatívák mértékéről és a  csökkentő tétel számításáról 
szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi 
ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítá-
sáról  ..................................................................................................................... 2006
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A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete
egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes 
foglalkoztatási és szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (5)  bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § 
(2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 90. § 1., 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében 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. § 6. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló  
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet módosítása

1. §  A  munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti
a) vasúti, közúti, vízi- és a légi közlekedés biztonságát és rendjét szabályozó jelzések,
b) termékek, illetve berendezések forgalomba hozatalához megkívánt jelzések,
c) veszélyes anyagokon és keverékeken, illetve csomagolásukon alkalmazott jelzések
meghatározására és alkalmazására. Az  Mvt. 41.  §-ában foglaltakra is figyelemmel a  munkáltató, illetve telephelye 
területén – indokolt esetben – a vasúti, közúti, vízi- és a légi közlekedés biztonságát és rendjét szabályozó jelzéseket 
kell megfelelően alkalmazni.”

2. §  Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  tartályokat és a  láthatóan elhelyezett csővezetékeket, amelyekben a  kémiai biztonságról szóló 
2000.  évi XXV.  törvény és 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) alapján veszélyesként osztályozott anyagokat vagy keverékeket tárolnak vagy 
szállítanak, a CLP rendeletben meghatározott módon megfelelő veszélyt jelző piktogramot tartalmazó címkével kell 
ellátni.
(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés előírását azokra a tartályokra, amelyeket csak rövid időre használnak, vagy 
tartalmuk gyakran változik, feltéve, hogy megfelelő egyéb intézkedésekkel, különösen tájékoztatással és oktatással 
biztosítják az azonos szintű védelmet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti címkézés
a) helyettesíthető a 8. §-ban meghatározott figyelmeztető jellel, a megfelelő piktogram vagy szimbólum alkalmazásával;
b) kiegészíthető további információkkal, például a  veszélyes anyag vagy keverék nevével, képletével és a  veszély 
részletes ismertetésével;
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c) tartályok munkahelyen történő szállításánál pótolható a külön jogszabályban a veszélyes anyagok szállításához 
előírt jelekkel.
(4) Amennyiben az  1. számú melléklet 2.  pontjában nem szerepel megfelelő figyelmeztető jel, a  CLP rendelet 
V. melléklete szerinti megfelelő veszélyt jelző piktogramot kell alkalmazni.
(5) A jeleket a látható oldalakon tábla, öntapadó címke vagy felfestés formájában kell elhelyezni.
(6) Az  (1)  bekezdésben meghatározott jelekre megfelelően alkalmazni kell a  8.  § (4)  bekezdésében, valamint 
az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeket.
(7) Az  (1)–(6)  bekezdésben foglaltakon túlmenően a  csővezetéken alkalmazott címkéket az  elzáró szerelvények, 
csőkötések és a legveszélyesebb helyek közvetlen közelében, egymástól megfelelő távolságban kell elhelyezni.
(8) Azokat a  területeket, helyiségeket és bekerített helyeket, amelyek jelentős mennyiségű veszélyes anyag 
vagy keverék tárolására szolgálnak, az  1. számú melléklet 2.  pontja szerinti figyelmeztető jellel kell ellátni, vagy 
az (1) bekezdés szerint jelölni, kivéve, ha a csomagolásukon vagy tartályukon lévő jelölések ezt szükségtelenné teszik.
(9) Jelentős mennyiségű veszélyes anyag vagy keverék tárolásánál általános veszélyre utaló figyelmeztető jelet lehet 
alkalmazni. A táblákat és jelzéseket a tárolóhely közelében vagy a tárolótérbe vezető ajtón kell elhelyezni.”

3. § (1) Az R1. 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E  rendeletnek az  egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, 
valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2015. (VIII. 28.) 
NGM rendelettel megállapított 9.  § (1)–(4)  bekezdése alkalmazásával összefüggésben a  2015. június 1-je előtt 
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) szerint osztályozott anyagok és keverékek 
esetén a Kbtv. szerinti címkézés továbbra is alkalmazható addig az időpontig, amíg a CLP rendelet szerinti besorolás 
a munkáltató vagy képviselője rendelkezésére nem áll.”

 (2) Az R1. 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ez a  rendelet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/
EU európai parlamenti és tanácsi irányelvének való megfelelést szolgálja.”

4. §  Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 
módosítása

5. § (1) A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § 
a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) veszélyes anyag:
aa) a Kbtv. vagy 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) alapján 
fizikai, illetve egészségi veszélyek alapján veszélyesként osztályozott anyag,
ab) az  a  vegyi anyag, amely, bár nem felel meg az  aa)  alpontban meghatározott veszélyesként való besorolás 
feltételeinek, mégis kockázatot jelent a  munkavállalók biztonságára vagy egészségére fiziko-kémiai, kémiai vagy 
toxikológiai tulajdonságai és felhasználási módja vagy munkahelyen való jelenlét miatt, ideértve minden olyan vegyi 
anyagot, amelyre az 1. és 2. számú mellékletek határértéket határoznak meg;
b) veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során 
a fizikai, illetve egészségi veszélyek tekintetében veszélyes besorolást kap.”

 (2) Az R2. 3. §-a a következő w) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„w) vegyi anyag: a munkatevékenység során természetes állapotában vagy mesterséges úton fellépő, felhasznált vagy 
kibocsátott, illetve szennyeződés formájában kibocsátott, önállóan vagy keverékben fellelhető kémiai elem vagy 
vegyület, függetlenül attól, hogy előállítása szándékos-e, illetve hogy forgalomba hozták-e.”
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6. §  Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  munkáltatónak a  kockázatbecsléshez szükséges kiegészítő információkat − elsősorban a  vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról, az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, 
az  1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a  793/93/EGK tanácsi rendelet, az  1488/94/EK bizottsági rendelet, 
a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: 
REACH rendelet) megfelelő biztonsági adatlapot − be kell szereznie a gyártótól (importálótól), a forgalmazótól, illetve 
a továbbfelhasználótól (a továbbiakban együtt: szállító). A kockázat értékelésénél figyelembe kell venni az 1. és 2. 
számú mellékletben meghatározott határértékeket, valamint a már elvégzett egészségügyi vizsgálatok adatait is.”

7. §  Az R2. 7. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkáltató gondoskodik arról, hogy)
„c) a külön jogszabály szerinti biztonsági adatlappal azonosítható anyagfajtákra vonatkozó nyilvántartást vezessenek 
a munkahelyen alkalmazott veszélyes anyagokról és veszélyes keverékekről,”

8. §  Az R2. 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Mvt. 42. §-ának a) pontjában, 54. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, valamint 55. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel a munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállaló és képviselői az általuk értett nyelven]
„d) a forgalmazó által a REACH rendelet 31. cikkének megfelelően biztosított Biztonsági Adatlap tartalmát, továbbá 
a beszállítótól származó minden, a veszélyes anyaggal kapcsolatos és a munkavégzés szempontjából lényeges adatot 
megismerjék.”

9. §  Az R2. 15. § (4) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/
EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.”

3. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

10. § (1) A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 2.  § a)  pont aa) és ab)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában
rákkeltő anyag:)
„aa) 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) alapján 
az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag,
ab) az a keverék, amely egy vagy több – az aa) alpontban meghatározott – anyagot tartalmaz, és ezen összetevő vagy 
összetevők koncentrációja alapján a keverék az 1A. vagy 1B. rákkeltő kategóriába tartozik,”

 (2) Az R3. 2. § s) pont sb) és sc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában
mutagén anyag:)
„sb) a CLP rendelet alapján az 1A. vagy 1B. kategóriájú csírasejt-mutagén anyagként való besorolás kritériumainak 
megfelelő anyag,
sc) az a keverék, amely egy vagy több – az sb) alpontban meghatározott – anyagot tartalmaz, és ezen összetevő vagy 
összetevők koncentrációja alapján a keverék az 1A. vagy 1B. mutagén kategóriába tartozik.”

11. § (1) Az R3. 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E  rendelet alkalmazásában a  2015. június 1-je előtt a  kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 
(a továbbiakban: Kbtv.) szerint osztályozott anyagok és keverékek esetén a Kbtv. szerinti rákkeltő 1. és 2. kategória, 
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illetve mutagén 1. és 2. kategória besorolások továbbra is alkalmazandóak addig az időpontig, amíg a CLP rendelet 
szerinti besorolás a munkáltató vagy képviselője rendelkezésére nem áll.”

 (2) Az R3. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ez a rendelet
a) a  munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
b) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/
EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

12. §  Az R3.
a) 2. § a) pont ac) alpontjában, 5. § (10) bekezdésében a „készítmény” szövegrész helyébe a „keverék” szöveg,
b) 5. § (8) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 128. §-ának (1) bekezdése” 

szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 108. § (2) bekezdése” szöveg,
c) 18. § (1) bekezdés a) pontjában a „készítményt” szövegrész helyébe a „keveréket” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti az R3. 2. § p) pontja.

14. §  Az R3. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló  
31/2012. (X. 16.) NGM rendelet módosítása

15. §  A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 31/2012. (X.16.) NGM rendelet
a) 1. § a) pontjában a „6. § (1) bekezdés a), b) e), g) és j) pontjában” szövegrész helyébe a „6. § (1) bekezdés a), b), 

d), e) és h) pontjában” szöveg,
b) 1. § b) pontjában a „Met. 6. § (1) bekezdés a), b), e), i) és j) pontjában” szövegrész helyébe a „Met. 6. § (1) bekezdés 

a), b), d), g) és h) pontjában” szöveg,
c) 1. § d) pontjában a „Met. 6. § (1) bekezdés a), b), e) és j) pontjában” szövegrész helyébe a „Met. 6. § (1) bekezdés 

a), b), d) és h) pontjában” szöveg,
d) 1. § f ) pontjában a „Met. 6. § (1) bekezdés a), b), e) és j) pontjában” szövegrész helyébe a „Met. 6. § (1) bekezdés 

a), b), d) és h) pontjában” szöveg,
e) 1. § g) pontjában a „Met. 6. § (1) bekezdés b), e) és j) pontjában” szövegrész helyébe a „Met. 6. § (1) bekezdés b), 

d) és h) pontjában” szöveg,
f ) 1.  § i)  pontjában a „Met. 6.  § (1)  bekezdés a), b), e), g), h) és j)  pontjában” szövegrész helyébe a „Met. 6.  § 

(1) bekezdés a), b), d), e), f ) és h) pontjában” szöveg
lép.

5. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési 
támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II.13.) NGM rendelet módosítása

16. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes 
szabályairól szóló 3/2015. (II.13.) NGM rendelet
a) 7. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint
b) 5. melléklet 11. pont b) és c) alpontja.
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6. Hatályon kívül helyező rendelkezések

17. §  Hatályát veszti a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges 
állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól szóló 34/2007. (XII. 21.) 
SZMM rendelet.

7. Záró rendelkezések

18. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba.

19. §  Az 1–14. §, valamint az 1. és a 2. melléklet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, 
valamint a  2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról 
szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelethez
„1. számú melléklet a 2/1998. (I. 16.) MüM rendelethez

	  

1. Tiltó jelek 

Alak: kör  

Fekete piktogram fehér alapon, szélén és a harántsávban (balról jobbra 45 °-os szögben a vízszinteshez) vörös. A vörös 
szín a jel felületének legalább 35%-át teszi ki.  

 
  

Dohányozni tilos Nyílt láng használata és dohányzás tilos Gyalogosok számára tilos 

   

  
 

Vízzel oltani tilos Nem ivóvíz Illetékteleneknek belépni tilos 

      

 

 
 

Szállítóeszközzel behajtani tilos Érinteni tilos Szívritmus-szabályozóval belépni tilos 

   

  

 

Erre a helyre rakodni tilos A felvonón személy-szállítás tilos Vízzel locsolni tilos 

      

 

  

Rádiótelefon használata tilos 
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2. Figyelmeztető jelek 

Alak: háromszög  

Fekete piktogram sárga alapon, fekete szegély. A sárga szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.  

 

 

Gyúlékony (tűzveszélyes) anyag vagy 
magas hőmérséklet 

(ha a magas hőmérsékletre nem 
figyelmeztet külön jel) 

Robbanásveszélyes anyag 

  

 

 

 

Mérgező anyag Maró anyag Radioaktív anyag 

   

 
  

Függő teher Munkagép közlekedés Áramütés veszélye 

   

  

 

Általános veszély 
(Ez a figyelmeztető jel nem használható 
arra, hogy figyelmeztessen a veszélyes 

vegyi anyagokra és keverékekre, kivéve, 
ha a figyelmeztető jelet a 9. § (8) 

bekezdésének megfelelően veszélyes 
anyag vagy keverék tárolóinak jelölésére 

használják.) 

Lézersugár Oxidáló anyag 

   

   

Nem ionizáló sugárzás Erős mágneses tér Botlásveszély 

   

  
 

Zuhanásveszély Biológiai veszély Alacsony hőmérséklet 
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Elcsúszás veszélye Robbanásveszélyes légkör Gázpalack 

            

 

3. Rendelkező jelek 

Alak: kör  

Fehér piktogram kék alapon. A kék szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.  

  

 

Védőszemüveg használata kötelező Fejvédő használata kötelező Hallásvédő használata kötelező 

   

 
  

Légzésvédő használata kötelező Lábvédő használata kötelező Védőkesztyű használata kötelező 

   

 
  

Védőruha használata kötelező Arcvédő használata kötelező Testhevederzet használata kötelező 

   

 

 

 

Gyalogosok részére Általános utasítás (kiegészítő jelzéssel)  

   



2004 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám 

	  

4. Elsősegély vagy menekülési jel 

Alak: téglalap  

Fehér piktogram zöld alapon. A zöld szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.  

 

Menekülési út vagy vészkijárat 

 

 

Iránymutató (kiegészítő táblaként) 
 

 

 

   

Elsősegély Hordágy Biztonsági zuhany Szemöblítő készülék 

    

    

  

  

Vészbejelentő telefon Orvos 
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5. Tűzvédelmi tájékoztató jel 

Alak: téglalap vagy négyzet  

Fehér piktogram vörös alapon. A vörös szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.  

 

 
 

 

Tűzivíz tömlő Létra Tűzoltó készülék Tűzbejelentő telefon 

     

 

Iránymutató (kiegészítő táblaként) 

 

A 11. § (1) bekezdés szerinti fekete-sárga, illetve vörös-fehér csíkozás 

” 
 

	  

 
Az R3. 3. számú melléklet  
a) 2.3. pontjában  
aa) a „készítményekkel” szövegrész helyébe a „keverékekkel” szöveg,  
ab) a „Rákkeltő/mutagén anyag megnevezése a REACH rendelet XVII. Melléklete vonatkozó függelékei szerint” 
szövegrész helyébe a „Rákkeltő/mutagén anyag megnevezése a CLP rendelet 18. cikke vagy a biztonsági adatlap szerint” 
szöveg, 
b) 2.4. pontjában a „készítmény” szövegrész helyébe a „keverék” szöveg  
lép. 
 

2. melléklet a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelethez
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A Kormány 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete
a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál  
figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló  
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló  
328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6.  § tekintetében a  szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23.  § 
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A gyakorlati képzés költségeinek a  szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető 
gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) 
meghatározott szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés 
szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti.”

2. §  A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A csökkentő tétel éves összege – ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll – tanulónként 
az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó,
a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben meghatározott 
szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata,
b) az Sztv. alapján indított
ba) nappali rendszerű iskolai oktatás és a  nappali oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében 
a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata,
bb) esti oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a  2.  mellékletben meghatározott 
szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 60%-a,
bc) levelező oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a  2.  mellékletben meghatározott 
szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 20%-a.”

3. §  A Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott 
gyakorlati képzés szervezésével teljesíti a hozzájárulási kötelezettségét, az Szht. 8. § (1a) bekezdésében meghatározott 
kiegészítő csökkentő tételeket a (2)–(7) bekezdésben meghatározottak szerint veheti figyelembe.
(2) Az Szht. 8. § (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott – kizárólag az aktiválás évében igénybe vehető – beruházási 
kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva 
összege
a) 1–10 főt foglalkoztató kötelezett esetén 38%-ának,
b) 11–50 főt foglalkoztató kötelezett esetén 18%-ának,
c) 50 főnél többet foglalkoztató kötelezett esetén 9%-ának
a szorzata.
(3) A  beruházási kiegészítő csökkentő tétel összege nem haladhatja meg a  beruházás – a  beruházáshoz nyújtott 
állami támogatás esetén a  támogatás összegével csökkentett – összköltségének a  mértékét, és évente legfeljebb  
15 millió forint összegben vehető figyelembe.
(4) A  beruházási kiegészítő csökkentő tétel számításánál a  tanulók éves létszámának az  átlagát – az  5.  §  
(5)–(6)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a  tanulók havi létszámának számtani átlaga alapján kell 
meghatározni.
(5) Az Szht. 8. § (1a) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott oktatói kiegészítő csökkentő tétel mértéke 
évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 21%-a.
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(6) Az Szht. 8. § (1a) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő 
tétel mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 25%-a.
(7) Az  (5)–(6)  bekezdésben meghatározott kiegészítő csökkentő tétel éves és – szakképzési hozzájárulási előleg 
fizetése esetén – havi mértékének a megállapítása során az 5. § (3)–(6) bekezdését is alkalmazni kell.”

4. §  A Korm. rendelet 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti gyakorlatigényes 
alapképzési szak, vagy duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási 
kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott módon számított 
csökkentő tétel összegével csökkentheti.
(2) A gyakorlatigényes alapképzési szak, illetve duális képzés keretében gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra 
vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100-zal történő elosztásával 
kell kiszámítani.”

5. §  A Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §  A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „legfeljebb 10” 
szövegrész helyébe a „legfeljebb 12” szöveg lép.

7. §  A Korm. rendelet
a) 3. §-ában a „csökkentő tétel” szövegrész helyébe az „alap- és kiegészítő csökkentő tétel” szöveg,
b) 4. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 5. § (1) és (7) bekezdésében 5. § (4) bekezdés második előfordulási helyén, 6. § 

(1) és (3) bekezdésében a „csökkentő tétel” szövegrész helyébe az „alapcsökkentő tétel” szöveg,
c) 4.  § (4)  bekezdésében, 5.  § (3)–(6)  bekezdésében, 6.  § (4)  bekezdésében az „a csökkentő tétel” szövegrész 

helyébe az „az alapcsökkentő tétel” szöveg,
d) 5. § (2) bekezdésében az „A csökkentő tétel” szövegrész helyébe az „Az alapcsökkentő tétel” szöveg,
e) 5. § (3) bekezdésében a „csökkentő tételek” szövegrész helyébe az „alapcsökkentő tételek” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 4. § (5) bekezdése,
b) 5. § (7) bekezdése.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § és a 7. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 8. § 2016. augusztus 31-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény hatálya alá tartozó államilag elismert 
szakképesítések súlyszorzói

A B C D

Sorszám
Szakképesítés Szakképesítésenkénti 

súlyszorzóAzonosító száma Megnevezése

1. 3454301 Abroncsgyártó 1,5028

2. 3458201 Ács 1,8368

3. 5562101 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1,0350

4. 3186301 Alapfokú katonai vezető-helyettes 0,9900

5. 5434404 Államháztartási ügyintéző 0,7200

6. 3162101 Állatgondozó 1,3662

7. 3562101 Állattartó szakmunkás 1,3662

8. 5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 1,3776

9. 3152401 Általános laboráns 1,0350

10. 3272301 Ápolási asszisztens 1,1979

11. 5572301 Ápoló 1,3915

12. 3162102 Aranykalászos gazda 1,3068

13. 5521101 Aranyműves 1,5028

14. 5421201 Artista 1,2110

15. 3454302 Asztalos 1,5028

16. 2154301 Asztalosipari szerelő 1,2420

17. 3552201 Audio- és vizuáltechnikai műszerész 1,0800

18. 5452501 Autóelektronikai műszerész 1,1385

19. 3452101 Autógyártó 1,6425

20. 5452301 Automatikai technikus 1,0890

21. 5452502 Autószerelő 1,2524

22. 5552501 Autótechnikus 0,9900

23. 5452503 Avionikus 1,0247

24. 3121201 Bábkészítő 1,2420

25. 3458202 Bádogos 1,3662

26. 5454401 Bányaipari technikus 0,8910

27. 3154401 Bányaművelő 1,3068

28. 3581301 Belovagló 1,2870

29. 3172301 Betegkísérő 0,8384

30. 32 582 01 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó 1,0890

31. 3152101 Bevontelektródás kézi ívhegesztő 1,6425

32. 3562102 Biogazdálkodó 1,1385

33. 3154101 Bolti hentes 1,4801

34. 5554101 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 1,3688

35. 3154102 Borász 1,5028

36. 3454201 Bőrdíszműves 1,3068

37. 5454201 Bőrfeldolgozó-ipari technikus 1,1271

38. 3154201 Bőrtárgy készítő 1,2420

39. 5521102 Bronzműves és szoboröntő 1,5028
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40. 5448101 CAD-CAM informatikus 0,9801

41. 3154202 Cipőfelsőrész-készítő 1,2420

42. 3154203 Cipőgyártó 1,2420

43. 3454202 Cipőkészítő 1,2420

44. 3552101 CNC gépkezelő 1,6425

45. 5554102 Cukor- és édesipari szaktechnikus 1,3688

46. 3481101 Cukrász 1,5028

47. 2181401 Családellátó 1,5028

48. 3185301 Csatornamű-kezelő 1,4157

49. 5572302 Csecsemő és gyermekápoló 1,3915

50. 2154101 Csontozó munkás 1,4157

51. 3158201 Csőhálózatszerelő 1,5028

52. 5421101 Dekoratőr 1,2420

53. 3581103 Diétás szakács 1,8368

54. 5521103 Díszítő festő 1,3662

55. 5521104 Díszlettervező 1,1385

56. 3421101 Díszműkovács 1,2420

57. 3462201 Dísznövénykertész 1,3776

58. 5421102 Divat- és stílustervező 1,1385

59. 5452504 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 1,1385

60. 5552401 Drog- és toxikológiai technikus 1,1385

61. 3454101 Édesipari termékgyártó 1,5057

62. 32 720 01 Egészségfejlesztési segítő 0,9900

63. 5472001 Egészségügyi asszisztens 0,9900

64. 5421202 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) 1,0247

65. 3434101 Eladó 1,2420

66. 3452201 Elektromechanikai műszerész 1,3662

67. 3452202 Elektromos gép- és készülékszerelő 1,3662

68. 3162401 Elektromos halászgép kezelője 0,9900

69. 3152201 Elektronikai gyártósori műszerész 1,3662

70. 3452203 Elektronikai műszerész 1,3662

71. 5452302 Elektronikai technikus 1,2524

72. 3134101 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó 1,2420

73. 5454101 Élelmiszeripari analitikus technikus 1,3688

74. 5452101 Élelmiszeripari gépésztechnikus 1,2319

75. 3154103 Élelmiszeripari laboráns 1,3776

76. 3454102 Élelmiszeripari szakmunkás 1,5028

77. 5454102 Élelmiszeripari technikus 1,0781

78. 3158202 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő 1,3662

79. 3458203 Épület- és szerkezetlakatos 1,9203

80. 5458201 Épületgépész technikus 0,9801

81. 5462301 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus 1,2319

82. 5452102 Erdészeti gépésztechnikus 1,3688

83. 3462301 Erdészeti szakmunkás 1,5057

84. 2162301 Erdőművelő 0,9900

85. 5554103 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 1,2319

86. 5452201 Erősáramú elektrotechnikus 1,2524
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87. 2154302 Faipari gépkezelő 1,2420

88. 5454301 Faipari technikus 1,0247

89. 3162301 Fakitermelő 1,2524

90. 3181101 Falusi vendéglátó 1,3068

91. 3154301 Famegmunkáló 1,2524

92. 5486301 Fegyverműszerész 1,5028

93. 3454203 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító 1,5028

94. 3152102 Felvonó karbantartó-szerelő 1,1271

95. 3454204 Férfiszabó 1,5028

96. 3172501 Fertőtlenítő-sterilező 0,9900

97. 5421103 Festő 1,3662

98. 3458204 Festő, mázoló, tapétázó 1,3662

99. 3452102 Finommechanikai műszerész 1,5028

100. 5481301 Fitness-wellness instruktor 0,9222

101. 3154402 Fluidumkitermelő 1,1979

102. 5454402 Fluidumkitermelő technikus 0,8910

103. 5581501 Fodrász 1,1178

104. 5472002 Fogászati asszisztens 0,9900

105. 5576201 Foglalkozás-szervező 1,0350

106. 5572401 Fogtechnikus 1,6281

107. 5472401 Fogtechnikus gyakornok 1,3776

108. 3152103 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő 1,6425

109. 3154204 Fonó 1,3662

110. 3454303 Formacikk-gyártó 1,5028

111. 5481001 Fotográfus és fotótermék-kereskedő 1,1880

112. 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 0,9900

113. 3152104 Fröccsöntő 1,3776

114. 3185302 Fürdőüzemi gépész 1,2524

115. 3558201 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő 1,5028

116. 3134102 Gázcseretelep-kezelő 0,8019

117. 3462101 Gazda 1,8368

118. 5448102 Gazdasági informatikus 0,8910

119. 3152105 Gázhegesztő 1,3068

120. 3134601 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő 0,8019

121. 5452103 Gépgyártástechnológiai technikus 0,8910

122. 3452103 Gépi forgácsoló 2,0076

123. 3152106 Gépi kovács 1,5028

124. 3452502 Gépjármű mechatronikus 1,6425

125. 3484101 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 1,6425

126. 3452501 Gépjárműépítő, szerelő 1,6425

127. 5576202 Gerontológiai gondozó 0,9315

128. 5421104 Grafikus 1,2420

129. 5454302 Gumiipari technikus 1,2524

130. 3154302 Gumikeverék-készítő 1,5028

131. 5421203 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) 1,2420

132. 5272301 Gyakorló ápoló 1,3915

133. 5272302 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 1,3688
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134. 5281501 Gyakorló fodrász 1,1178

135. 5272003 Gyakorló gyógyszertári asszisztens 1,1271

136. 5221501 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport 
megjelölésével)

1,3662

137. 5272502 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és 
sugárterápiás asszisztens

1,3776

138. 5272503 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens 1,1271

139. 5281502 Gyakorló kozmetikus 1,2420

140. 5272303 Gyakorló mentőápoló 1,2524

141. 5272504 Gyakorló szövettani asszisztens 1,3776

142. 3452105 Gyártósori gépbeállító 1,5028

143. 3176101 Gyermek- és ifjúsági felügyelő 0,8384

144. 5476101 Gyermekotthoni asszisztens 0,9315

145. 3562201 Gyógy- és fűszernövénytermesztő 1,3776

146. 5472601 Gyógy- és sportmasszőr 1,2420

147. 5414001 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 0,8384

148. 5552402 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 1,2524

149. 3152402 Gyógyszer-készítménygyártó 1,3776

150. 5572003 Gyógyszertári asszisztens 1,1385

151. 3181102 Gyorséttermi ételeladó 1,1178

152. 3154104 Gyümölcspálinka-gyártó 1,5028

153. 5484101 Hajózási technikus 0,8910

154. 3462401 Halász, haltenyésztő 1,3068

155. 5421301 Hangmester 1,0247

156. 5521501 Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport 
megjelölésével)

1,2420

157. 3176102 Házi időszakos gyermekgondozó 0,9315

158. 3452106 Hegesztő 2,0076

159. 3152107 Hengerész 1,5028

160. 5458202 Hídépítő és -fenntartó technikus 0,8910

161. 5486302 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) 1,5057

162. 5586301 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével) 1,5057

163. 3162402 Horgásztókezelő 0,9000

164. 3185101 Hulladékfeldolgozógép-kezelő 0,8910

165. 5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 0,8100

166. 2185101 Hulladékgyűjtő és -szállító 0,8910

167. 2185102 Hulladékválogató és -feldolgozó 0,8910

168. 5554104 Hús- és baromfiipari szaktechnikus 1,3776

169. 3454103 Húsipari termékgyártó 1,5028

170. 3154105 Húskészítmény gyártó 1,3068

171. 3458205 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 1,8368

172. 3558203 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 1,5028

173. 5481201 Idegenvezető 1,0247

174. 5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 0,9801

175. 5448104 Informatikai rendszergazda 0,8910

176. 3452104 Ipari gépész 2,0076

177. 3454304 Ipari gumitermék előállító 1,5028
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178. 3152202 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő 1,5028

179. 32 582 05 Ipari szigetelő bádogos 1,4157

180. 5434601 Irodai asszisztens 0,8019

181. 5448201 IT mentor 0,9801

182. 3452503 Járműfényező 1,6425

183. 3452107 Járműipari fémalkatrész-gyártó 1,5028

184. 3452504 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 1,6425

185. 3452505 Járműkarosszéria készítő, szerelő 1,6425

186. 5421204 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) 1,0247

187. 5521105 Jelmeztervező 1,2420

188. 32 543 02 Kádár, bognár 1,4157

189. 3458206 Kályhás 1,3662

190. 3452506 Karosszérialakatos 1,6425

191. 3454205 Kárpitos 1,2420

192. 5572510 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás 
asszisztens

1,3776

193. 3421102 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) 1,6281

194. 5421105 Kerámiaműves 1,5028

195. 3152501 Kerékpárszerelő 1,1385

196. 5434101 Kereskedő 0,7128

197. 3162201 Kertépítő és -fenntartó 0,9900

198. 3462202 Kertész 1,3776

199. 5562201 Kertészeti szaktechnikus 1,3177

200. 2162201 Kerti munkás 0,8748

201. 3154205 Kesztyűs 1,3068

202. 3154106 Keveréktakarmány-gyártó 1,0890

203. 2154303 Kézi könyvkötő 1,2420

204. 5421302 Kiadványszerkesztő 0,9900

205. 5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő 0,9315

206. 3454305 Kishajóépítő, -karbantartó 1,0890

207. 3152203 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) 1,5028

208. 5421205 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) 1,1385

209. 5572511 Klinikai fogászati higiénikus 0,9900

210. 5572512 Klinikai laboratóriumi asszisztens 1,1271

211. 5452104 Kohászati technikus 1,0890

212. 2181101 Konyhai kisegítő 1,1178

213. 5521303 Korrektor 0,9900

214. 2121501 Kosárfonó 1,2420

215. 5581502 Kozmetikus 1,2420

216. 3458207 Kőfaragó, műköves és épületszobrász 1,3662

217. 3458208 Kőműves és hidegburkoló 1,6698

218. 3454306 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 1,3662

219. 5485001 Környezetvédelmi technikus 0,8100

220. 5585002 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 0,8100

221. 3154206 Kötő 1,0800

222. 5452303 Közlekedésautomatikai műszerész 1,1385

223. 3458209 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 1,8368
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224. 5484102 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 0,7200

225. 5452401 Laboratóriumi technikus 1,0247

226. 2154201 Lakástextil-készítő 1,2420

227. 5521106 Lakberendező 1,1385

228. 5472501 Látszerész és fotócikk-kereskedő 1,1880

229. 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 0,7217

230. 5558201 Létesítményi energetikus 0,9900

231. 2162101 Lóápoló és gondozó 1,2524

232. 5434501 Logisztikai ügyintéző 0,8748

233. 5481202 Lovastúra-vezető 1,3776

234. 3462102 Lovász 1,3776

235. 5458203 Magasépítő technikus 0,8019

236. 5554105 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 1,3776

237. 3484102 Matróz-gépkezelő 0,8910

238. 5452304 Mechatronikai technikus 1,2650

239. 3452301 Mechatronikus-karbantartó 1,2420

240. 5458204 Mélyépítő technikus 0,8019

241. 3154403 Mélyfúró 1,1979

242. 5576203 Mentálhigiénés asszisztens 1,0350

243. 5572311 Mentőápoló 1,1385

244. 2121502 Mézeskalács-készítő 1,3068

245. 3481102 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 1,5028

246. 3452108 Mezőgazdasági gépész 1,6425

247. 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus 1,5057

248. 3552102 Mezőgazdasági gépjavító 1,5057

249. 2162102 Mezőgazdasági munkás 1,0800

250. 5462102 Mezőgazdasági technikus 1,1979

251. 3454104 Molnár 1,3776

252. 2162302 Motorfűrész-kezelő 1,1979

253. 3452507 Motorkerékpár-szerelő 1,0350

254. 5421303 Mozgókép- és animációkészítő 1,1880

255. 3152108 Műanyag hegesztő 1,3776

256. 3452109 Műanyagfeldolgozó 1,3662

257. 5452106 Műanyagfeldolgozó technikus 1,1271

258. 3554301 Műbútorasztalos 1,3662

259. 5558202 Műemlékfenntartó technikus 0,8019

260. 3558204 Műemléki díszítőszobrász 1,0692

261. 3558205 Műemléki helyreállító 1,0692

262. 5448105 Műszaki informatikus 0,8910

263. 3134103 Műszakicikk-eladó 1,3662

264. 5552403 Műszeres analitikus 1,2524

265. 3154207 Nemszőtt-termék gyártó 1,0800

266. 3421501 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) 1,5028

267. 5421206 Népzenész (szakmairány megjelölésével) 1,2524

268. 5434502 Nonprofit menedzser 0,6930

269. 3454206 Női szabó 1,5028

270. 5562102 Növényvédelmi szaktechnikus 1,0781
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271. 5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 0,8100

272. 3158203 Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő 1,3068

273. 5421304 Nyomdaipari gépmester 1,1385

274. 3472501 Optikai üvegcsiszoló 1,3662

275. 5472602 Ortopédiai műszerész 1,5028

276. 5552304 Orvosi elektronikai technikus 1,1385

277. 5421106 Ötvös, fémműves 1,5028

278. 5421207 Pantomimes 1,0060

279. 32 543 03 Papírgyártó és -feldolgozó 1,0800

280. 5552404 Papíripari technikus 1,0247

281. 5458102 Parképítő és fenntartó technikus 1,1903

282. 2162202 Parkgondozó 1,0800

283. 3552103 Patkolókovács 1,5028

284. 5414002 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 0,7545

285. 3454105 Pék 1,5057

286. 5434301 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 0,9000

287. 5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 0,7200

288. 3481103 Pincér 1,1178

289. 5484109 Postai üzleti ügyintéző 0,8748

290. 5576204 Pszichiátriai gondozó 0,9315

291. 3134104 Raktáros 1,0800

292. 5476201 Rehabilitációs nevelő, segítő 0,9315

293. 3558206 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 1,0692

294. 5452505 Repülőgépész 1,0247

295. 5452506 Repülőgépsárkány-szerelő 1,1385

296. 5454202 Ruhaipari technikus 1,0247

297. 3154107 Sajtkészítő 1,3068

298. 3158204 Sírkő és műkőkészítő 1,3662

299. 3581101 Sommelier 1,3776

300. 3154108 Sörgyártó 1,5028

301. 3554101 Speciális állatfeldolgozó 1,5711

302. 5481302 Sportedző (a sportág megjelölésével) 1,0247

303. 3181301 Sportoktató (a sportág megjelölésével) 1,0247

304. 5554106 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus 1,5057

305. 2154102 Sütőipari és gyorspékségi munkás 1,3662

306. 3481104 Szakács 1,5028

307. 5484104 Szállítmányozási ügyintéző 0,7200

308. 3134602 Számítógépes adatrögzítő 0,8019

309. 3148101 Számítógépes műszaki rajzoló 0,9801

310. 3452302 Számítógép-szerelő, karbantartó 1,1979

311. 3458210 Szárazépítő 1,2420

312. 5576205 Szenvedélybeteg gondozó 0,9315

313. 3452110 Szerszámkészítő 2,0076

314. 5521201 Színész II. 1,2420

315. 5452107 Színháztechnikus, szcenikus 1,3662

316. 2158201 Szobafestő 1,3662

317. 5421107 Szobrász 1,5028
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318. 5476202 Szociális asszisztens 0,9315

319. 3476201 Szociális gondozó és ápoló 1,1385

320. 5476203 Szociális szakgondozó 0,9315

321. 5576206 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 0,9315

322. 5421305 Szoftverfejlesztő 0,8910

323. 5421208 Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) 1,1271

324. 3454106 Szőlész-borász 1,5028

325. 5572516 Szövettani asszisztens 1,3776

326. 3154208 Szövő 1,1880

327. 5421209 Táncos (szakmairány megjelölésével) 1,2110

328. 5554107 Tartósítóipari szaktechnikus 1,3688

329. 3152301 Távközlési és informatikai hálózatszerelő 0,9900

330. 5452305 Távközlési technikus 0,8100

331. 5554108 Tejipari szaktechnikus 1,3776

332. 3154109 Tejtermékgyártó 1,5028

333. 5585004 Települési környezetvédelmi szaktechnikus 0,8100

334. 5558103 Térképész szaktechnikus 0,9900

335. 5585005 Természetvédelmi szaktechnikus 0,8910

336. 3558207 Tetőfedő 1,2524

337. 5454203 Textilipari technikus 0,9315

338. 5421108 Textilműves 1,3662

339. 2154202 Textiltermék-összeállító 1,2420

340. 32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás 0,9720

341. 5481203 Turisztikai szervező, értékesítő 0,9801

342. 3158205 Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő 1,3662

343. 3458211 Útépítő 1,3776

344. 5458205 Útépítő és -fenntartó technikus 0,8910

345. 3154110 Üdítőital-ipari termékgyártó 1,3068

346. 5434602 Ügyviteli titkár 0,8019

347. 5421109 Üvegműves 1,5028

348. 5586302 Vadászpuska műves 1,5028

349. 2154103 Vágóhídi munkás 1,4157

350. 3454401 Vájár 2,0076

351. 5434402 Vállalkozási és bérügyintéző 0,7200

352. 5434403 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 0,7200

353. 5458206 Vasútépítő és -fenntartó technikus 0,8910

354. 5484105 Vasútforgalmi szolgálattevő 0,7290

355. 5484106 Vasúti árufuvarozási ügyintéző 0,6930

356. 5484107 Vasúti személyszállítási ügyintéző 0,8100

357. 5452507 Vasúti villamos jármű szerelője 1,1385

358. 5452508 Vasúti vontatott jármű szerelője 1,1385

359. 5552503 Vasútijármű-technikus 0,8910

360. 3152403 Vegyianyaggyártó 1,2524

361. 5452402 Vegyipari technikus 1,0247

362. 5481101 Vendéglátásszervező-vendéglős 1,3776

363. 3481105 Vendéglátó eladó 1,0692

364. 3581102 Vendéglátó-üzletvezető 1,2524
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365. 5558104 Vidékfejlesztési szaktechnikus 1,0890

366. 3452204 Villanyszerelő 1,8368

367. 3154111 Vincellér 1,4157

368. 3121501 Virágbolti eladó 1,1178

369. 3521502 Virágdekoratőr 1,1783

370. 3121502 Virágkötő 1,2296

371. 3421504 Virágkötő és virágkereskedő 1,3177

372. 3485301 Víz- és csatornaműkezelő 1,2524

373. 3458212 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 1,8368

374. 5558203 Vízépítő technikus 0,8910

375. 5585006 Vízgazdálkodó szaktechnikus 0,8100

376. 3558208 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő 1,5028

377. 5484108 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 0,7200

378. 3552501 Vizi sportmotor-szerelő 0,8100

379. 3185303 Vízkárelhárító 1,4801

380. 3185304 Vízműkezelő 1,4801

381. 5485301 Vízügyi technikus 0,8910

382. 3152109 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő 1,6425

383. 3154112 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 1,3068

384. 3562202 Zöldség- és gyümölcstermesztő 1,1385

385. 3158206 Zsaluzóács 1,5028
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